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RESUM 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE MÈTODES ANALÍTICS PER A LA DETERMINACIÓ DE MYO-

INOSITOL HEXAFOSFAT EN MOSTRES BIOLÒGIQUES I ESTUDIS FARMACOCINÈTICS.  

 

 

La present Tesi Doctoral té com a objectiu portar a terme estudis que formen part del procés de 

desenvolupament preclínic del myo-inositol hexafosfat com a fàrmac per al tractament de 

malalties relacionades amb processos patològics de calcificació. Concretament, s’han realitzat 

estudis de farmacocinètica, prèvia qualificació i validació dels corresponents mètodes analítics en 

matrius biològiques. 

 
La disponibilitat d’eines adequades per a la determinació del perfil d’impureses i la potència del 

principi actiu utilitzat pels diversos estudis en el procés de desenvolupament d’un fàrmac resulta 

una primera etapa crítica que requereix el desenvolupament i validació dels mètodes analítics 

adequats d’acord amb les directrius marcades per la ICH (International Conference on 

Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use). 

En paral·lel, es requereix l’obtenció d’una metodologia selectiva i sensible per a la quantificació 

del fàrmac experimental en matrius biològiques. 

 

Aquests treballs analítics representen l’eina fonamental per tal d’estudiar posteriorment el 

comportament farmacocinètic del myo-inositol hexafosfat. La informació que se n’obtingui, 

completarà la dels estudis de farmacologia de seguretat, toxicologia i diversos models d’eficàcia, 

i conjuntament permetran obtenir la dosi terapèutica estimada per tal d’iniciar els estudis clínics 

de fase I. 
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SUMMARY 

 

 

DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHOD FOR THE MYO-INOSITOL HEXAPHOSPHATE 

DETERMINATION IN BIOLOGICAL SAMPLES AND PHARMACOKINETIC STUDIES.  

 

 

The aim of this Doctoral Thesis is to develop some of the required studies related to the 

preclinical process for the approvement of myo-inositol hexaphosphate as a drug for the 

treatment of diseases associated with pathological calcifications. In particular, qualification and 

validation of analytical methods in biological matrices has been performed for the determination 

of the pharmacokinetic profile of the product.  

 

The availability of suitable tools to determine the impurities profile and the capability of the API 

used for several studies in the process of drug development is a critical step that requires the 

development and validation of analytical methods following ICH guidelines (International 

Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use). In addition, a selective and sensitive methodology for quantification of the 

experimental drug in biological matrices is required.  

 

This analytical work represents the fundamental tool for the study of the pharmacokinetic profile 

of myo-inositol hexaphosphate. The obtained data will complete the studies of safety 

pharmacology, toxicology and efficacy models, and will allow the determination of the estimated 

therapeutic dose to be used in Phase I. 
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OBJECTIUS 
 

 
 
L’objectiu principal d’aquesta Tesi Doctoral consisteix en el desenvolupament de les eines 

analítiques i l’elucidació del perfil farmacocinètic del myo-inositol hexafosfat o fitat, com a part 

dels estudis necessaris per al seu desenvolupament  com a fàrmac. Aquest principi actiu (API) 

ha demostrat tenir importants propietats terapèutiques basant-se en un mecanisme d’acció com 

a inhibidor de calcificacions patològiques i per aquest motiu s’està realitzant el seu 

desenvolupament com a fàrmac en diferents àrees terapèutiques relacionades amb la 

cristal·lització patològica de les sals de calci. 

 

El desenvolupament d’aquests estudis suposa l’obtenció d’una eina essencial en el procés de 

convertir un principi actiu, el myo-inositol hexafosfat, en un fàrmac.  

 

Concretament, es pretén: 

 

� Desenvolupar, qualificar i validar els mètodes analítics per a la determinació del fitat 

en mostres biològiques. 

� Realitzar estudis de farmacocinètica del fitat que permetin aproximar el càlcul de la 

dosi eficaç estimada pels estudis en humans, aprofundint en el coneixement del  seu 

comportament ADME: 

• Absorció del fàrmac. 

• Distribució a través de l’organisme. 

• Metabolisme. 

• Eliminació del fàrmac. 

 

Per tant, es treballaran aspectes de metodologies analítiques per a la determinació del myo-

inositol hexafosfat en diferents matrius biològiques, així com aspectes relatius al 

desenvolupament de fàrmacs emprats per al tractament de patologies relacionades amb la 

calcificació. 





 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPITOL 1 – INTRODUCCIÓ. 
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CAPITOL 1 – INTRODUCCIÓ 
 
 
 
1 El myo-inositol hexafosfat 
 

El myo-inositol hexafosfat, àcid fític o fitat, és el myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-hexakis dihidrogenfosfat. 

La determinació d’aquesta estructura data de l’any 1914, a partir de treballs desenvolupats per 

Anderson1. Posteriorment, l’any 1976 es determinà la correcta estereoquímica de l’anell de myo-

inositol, consistent en una conformació amb cinc substituents en equatorial i un en axial2. 

 

 
Figura 1.- Estructura del myo-Inositol 1,2,3,4,5,6-hexakis(dihidrogenfosfat) 

 

El fitat (InsP6) és un component natural, extret d’aliments vegetals com ara llavors, llegums, fruits 

secs o cereals, que són una part important d’una dieta saludable. L‘InsP6 s’obté normalment 

mitjançant l’extracció principalment dels cereals i llegums, on es concentra a les parts externes 

del gra i sobretot al germen.  

 

Les dietes saludables tradicionals, amb una important quantitat de cereals i llegums, aporten 

entre 1 i 1,5 g de fitat diaris. Concretament, els cereals contenen entre l’1,5% i el 6,4% del seu 

pes sec en forma d’InsP6, majoritàriament associat a ions calci i magnesi. Nombrosos estudis 

científics i mèdics han establert els seus efectes beneficiosos en la salut humana.  

 

A més, el fitat està present en tots els òrgans i teixits animals, encara que no són capaços de 

sintetitzar aquesta molècula de forma endògena en quantitats significatives, per la qual cosa la 

seva concentració en els fluids biològics depèn directament de l’aportació exògena, bàsicament a 

través de la dieta3. La determinació de la concentració de fitat en animals d’experimentació 

alimentats amb una dieta sintètica en la qual el fitat s’hi ha afegit en forma de sal sòdica, 

evidencià que les concentracions variaven segons les característiques dels teixits entre 0,2 mg/L 

en plasma sanguini fins a valors de 20 mg/g cervell, mentre que quan es subministrava la 
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mateixa dieta amb carència de fitat, els valors es veien reduïts a 0,02 mg/L en plasma i a 0,9 

mg/g en cervell4. Per tant, com a conseqüència d’aquests estudis podem afirmar que el fitat té un 

origen bàsicament exogen, en la dieta, essent la seva síntesi endògena menyspreable5. A més, 

s’ha comprovat que el fitat exogen incrementa el fitat extracel·lular i en canvi no afecta els nivells 

intracel·lulars de fitat6 

 

No obstant això, l’absorció intestinal és saturable, fet que limita de forma important els nivells 

màxims assolibles en humans i dificulta l’administració d’una dosi terapèutica per via oral.  

 

S’han descrit diferents funcions biològiques per al fitat. Així, per exemple, actua com a potent 

inhibidor de la cristal·lització de sals de calci7, com agent antioxidant (inhibidor de la formació de 

radicals hidroxil8,9), així com també s’ha proposat com a component preventiu del càncer de 

colon9. L’InsP6 en forma de sal sòdica s’ha utilitzat com hipocalcèmic a dosis de 8,8 g/dia10 i com 

a sal de calci-magnesi (anomenada fitina) com a reconstituent cerebral en suplements dietaris 

naturals. 

 

Encara que hi ha productes es comercialitzen des de fa temps en alguns països com a 

complements vitamínics, nutricèutics o suplements alimentaris de venta en farmàcies, actualment 

no existeix cap fàrmac aprovat per agències regulatòries amb estàndards moderns que contingui 

el fitat com a principi actiu. Així mateix, cal comentar que sí hi ha al mercat un fàrmac que conté 

fitat (Phytacis®). Aquest és un radiofàrmac que empra el fitat com a molècula suport que permet 

condicionar la ruta metabòlica d’un radionúclid de tecneci (99Tc). El fitat s’empra doncs com a 

traçador del radionúclid, però no és un fàrmac per sé. 

 

El fitat càlcic és un producte aprovat considerat com a substància segura, anomenat GRAS 

(Generally recognised as safe) per la FDA11 (US Food and Drug Administration) per via oral, i 

està catalogat al Chemical Abstracts12. Actualment no hi ha DMF (Drug Master File) pel myo-

inositol hexafosfat i no apareix en la Farmacopea Europea13 ni Americana14. 

 

El principal problema descrit pel fitat és la seva baixa biodisponibilitat oral deguda principalment 

a la seva elevada càrrega elèctrica així com problemes de saturació de l’actiu. L’administració 

tòpica o intravenosa del myo-inositol hexafosfat permet arribar a nivells significativament 

superiors de biodisponibilitat i la hipòtesi és doncs optimitzar les rutes d’administració aptes per 

tal de mostrar una major eficàcia terapèutica. 
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2 Moduladors de la cristal·lització. Mecanisme i història 
 

La cristal·lització patològica és un procés que té lloc quan es formen sòlids cristal·lins 

indesitjables sota condicions fisiològiques dins dels organismes. Quan aquests sòlids impliquen 

sals càlciques parlem de calcificacions.  

 

Existeixen diferents processos que impliquen cristal·litzacions patològiques dins el nostre 

organisme, com ara la formació de càlculs renals (litiasi renal), calcificació cardiovascular, poagre 

càlcica, càlculs dentals (carrall), condrocalcinosi, calcinosi cutis. Així mateix, també hi ha 

patologies associades als processos regulats que impliquen calcificació, com ara l’osteoporosi, 

que implica formació i remodelació òssia. 

 

El calci és el catió més abundant a l’organisme humà i el responsable de gairebé totes les 

cristal·litzacions patològiques (formant-se fosfats i oxalats principalment), exceptuant la gota, que 

és d’àcid úric. El 99% del calci corporal es troba en forma de fosfat de calci anomenat 

hidroxiapatita (HAP): Ca10(PO4)6(OH)12. 

 

La cristal·lització patològica és un procés on hi intervenen múltiples factors i variables. Així, un 

sistema que conté un solut en quantitat superior a l’establerta pel seu valor de solubilitat, diem 

que és un sistema que està sobresaturat. Per sobre d’aquests valors tindrà lloc la precipitació de 

forma espontània, ja que és una situació inestable des del punt de vista termodinàmic, i és un 

sistema que tard o d’hora cristal·litzarà, per tal d’assolir l’equilibri termodinàmic. Llavors, és 

només una qüestió cinètica el fet que acabi formant un precipitat, encara que el temps que un 

sistema sobresaturat necessita per precipitar és verdaderament molt ampli. El període de temps 

que transcorre entre que la dissolució és inestable i la seva precipitació s’anomena període 

d’inducció. En aquest període és quan es posa de manifest que hi ha diversos factors cinètics 

que regulen el procés de la cristal·lització. Aquest factor cinètic fa que, en condicions normals, no 

es produeixin cristal·litzacions o calcificacions dins de l’organisme de manera indiscriminada, ja 

que els fluids biològics es troben sobresaturats respecte a certes substàncies. Així, en el cas de 

l’orina, es troba sempre sobresaturada respecte a l’oxalat càlcic i segons el pH pot trobar-se 

sobresaturada respecte a l’àcid úric (pH < 5,5) o respecte als fosfats inorgànics (pH > 6,0). Pel 

que fa al plasma sanguini, degut al seu pH està sempre sobresaturat respecte al fosfat càlcic 

(hidroxiapatita).  
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No obstant això, cal tenir en compte que a l’organisme també tenen lloc els processos normals 

de cristal·lització en situacions biològicament controlades, com ara la formació de l’os o de les 

dents. En aquests casos, les concentracions locals dels ions de calci i de fòsfor s’han de trobar 

per sobre del llindar de sobresaturació perquè tingui lloc la cristal·lització. Per això hi ha cèl·lules 

especialitzades en la regulació de la resorció i de la formació òssia.  

 

No obstant això, les cristal·litzacions patològiques descontrolades són freqüents (calcificacions 

de teixits associades al càncer, calcificacions d’ateroma, calcificacions de les vàlvules 

cardíaques, formació de càlculs, ja siguin renals, dentals, biliars o sublinguals, cristal·lització de 

sals d’àcid úric en malalts de gota, poagre càlcica). Per tant, és important considerar els diferents 

factors que són els reguladors dels processos de les cristal·litzacions patològiques:  

 

• Sobresaturació:  

Com hem comentat anteriorment, la sobresaturació es dóna quan un sistema conté una 

concentració de solut superior al seu valor de solubilitat i és, per tant, un factor termodinàmic i la 

força motriu que fa tendir el sistema a la situació d’equilibri termodinàmic. Es tracta d’una situació 

metastable només per un període de temps limitat, ja que està relacionat amb la variable temps 

(factor cinètic) i acabarà conduint a la cristal·lització. Així mateix, com més saturat està un 

sistema, major és el risc de què la substància en qüestió precipiti. 

 

• Nucleants heterogenis:  

Són substàncies que indueixen la cristal·lització ja que actuen com a nucli sobre el qual es forma 

el futur cristall. Es tracta d’un factor cinètic. Són promotors de la cristal·lització ja que són 

partícules que constitueixen nuclis heterogenis, per sobre dels quals, pot tenir lloc el creixement 

cristal·lí i fan disminuir el període d’inducció de formació del cristall. Entre ells, trobem 

substàncies com macromolècules (proteïnes entre d’altres), restes cel·lulars, lesions epitelials...  

 

• Inhibidors:  

Són substàncies que impedeixen o dificulten la formació dels cristalls. També es tracta d’un 

factor cinètic. El mecanisme d’acció dels inhibidors pot tenir lloc a nivell de nucleació (adsorció 

sobre la superfície del nucli) o bé durant el creixement cristal·lí i actua en ambdós casos 

retardant o inhibint la cristal·lització de la substància sobresaturada.  
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Els inhibidors de la cristal·lització són substàncies que s’adsorbeixen sobre el nucli cristal·lí en 

formació o les cares del cristall en creixement, evitant o disminuint el seu desenvolupament. Per 

tant, la presència d’aquestes substàncies adsorbides sobre les cares del cristall també poden 

inhibir la seva dissolució. 

 

El mecanisme d’acció del myo-inositol hexafosfat en la inhibició de les calcificacions consisteix 

en un bloqueig de la deposició de nous ions de calci sobre els nuclis de cristal·lització ja formats 

(inhibidor de la nucleació heterogènia) o bé sobre el propi cristall patològic que està creixent 

(nucleació homogènia). D’aquesta manera es frena el progrés de la calcificació.  

 

És significatiu que els cristalls tenen uns punts principals de creixement, de tal manera que no és 

necessari bloquejar tota la superfície cristal·lina per tal de frenar el procés de creixement. Així, en 

un mecanisme d’inhibició competitiva, són suficients quantitats subestequiomètriques d’inhibidor 

respecte als ions formadors del cristall patològic per tal de mostrar una certa eficàcia. 

 

En la Figura 2 es mostra en quins punts actua el myo-inositol hexafosfat com a inhibidor de la 

nucleació homogènia. És un substància que pot unir-se a micropartícules de mida més petita que 

el nucli homogeni, i d’aquesta manera impedeix que arribi a formar-se el nucli de mida crítica que 

formaria el cristall. Així mateix, una vegada format el nucli cristal·lí segueix impedint el seu 

creixement. Per tant, el fitat té la capacitat d’actuar a dos nivells ja que d’una banda inhibeix l’inici 

de la cristal·lització (el procés anomenat de nucleació) i de l’altre, també inhibeix la deposició 

d’ions calci sobre cristalls ja formats o nucleants, i impedeix així el seu creixement. 

 

     Inhibidor de la cristal·lització 

 
 

Figura 2.- Esquema de cristal·lització mitjançant nucleació homogènia 
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Un dels factors més importants de les cristal·litzacions patològiques és l’absència d’inhibidors. 

Els inhibidors són un dels principals elements reguladors d’aquests processos ja que hi juguen 

un important rol, retardant o impedint la cristal·lització. 

 

Els primers estudis que es publicaren sobre els inhibidors de la cristal·lització es remunten als 

anys 60, quan Fleisch15 i Bliznakov16 publicaren uns estudis sobre els mecanisme de la 

calcificació. Demostraren que algunes molècules podien reduir el grau de creixement de certes 

substàncies degut a que s’adsorbien sobre la superfície de creixement. El pirofosfat inorgànic, un 

polifosfat natural que és un dels productes de degradació de moltes reaccions fisiològiques i que 

es troba en sang i orina, fou el primer inhibidor biològic en ser reconegut com a preventiu en la 

formació de precipitats en orina17,18. A més, uns anys després, també s’aprofundí en el 

mecanisme d’actuació i es trobà que algunes molècules podien reduir el grau de creixement de 

certes substàncies ja que s’adsorbien sobre la superfície de creixement16, que és la base del 

mecanisme d’acció dels inhibidors de les cristal·litzacions. El pirofosfat no només podia inhibir els 

precipitats de fosfat càlcic en orina, sinó també calcificacions en aorta i càlculs renals in vivo, 

gràcies a trobar-se també en sang19. Després del pirofosfat, altres molècules que es troben de 

manera natural a l’orina s’han descrit com a inhibidores de la calcificació. Entre elles, podem 

destacar el magnesi o el citrat20,21,22, que són estructures de baix pes molecular, així com 

estructures més complexes com els glicosaminoglicans, la glicoproteïna de Tamm-Horsfall23, la  

nefrocalcina24,25 o l’osteopontina26. No obstant això, no fou fins els anys 80 quan es començaren 

a emprar com a agents terapèutics inhibidors de calcificacions com el citrat27, que s’utilitza des 

d’aleshores per al tractament de la litiasi renal. 

 

Així mateix, els bifosfonats són estructures estudiades pel seu paper regulador dels processos 

de la calcificació. Es tracta de compostos sintètics inhibidors de la cristal·lització i també de la 

resorció òssia. Fins fa pocs anys eren el tractament gold standard per l’osteoporosi. L’estructura 

dels bifosfonats consisteix en dos grups fosfonats units al mateix carboni, i dues cadenes laterals 

R, essent una d’elles generalment un grup alcohol. Un dels productes amb major eficàcia es el 

risendronat, amb un grup metil piridina com a cadena lateral o l’alendronat, amb un grup 

aminopropil. 

HO

P
O
P
OH

O O

HO OH

               
Figura 3 Estructures del pirofosfat, del bifosfonat i del citrat. 
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S’ha demostrat que el fitat, substància de pes molecular relativament baix, present en la sang, 

orina i fluids intersticials i intracel·lulars28, presenta una capacitat inhibidora extraordinària, 

essent el seu efecte in vivo mil vegades més important que el citrat, amb concentracions similars 

29. S’ha demostrat que una ingesta reduïda de fitat condueix a un major risc litiàsic. A més, s’han 

descrit altres efectes beneficiosos relacionats amb el consum d’aquesta molècula, essent la seva 

potent capacitat inhibidora una de les més importants. 

  

A més de l’efecte inhibidor s’han descrit altres efectes beneficiosos del fitat, tals com el 

tractament de la hipercalciúria. Així, l’any 1958, Henneman tractà malalts litiàsics amb dosis 

elevades de fitat sòdic (8,8 g/dia)10. El principi hipocalciúric del fitat es basa en la formació de 

complexos insolubles de calci-fitat en el tracte digestiu, disminuint l’absorció intestinal de calci.  

 

 

3 Farmacodinàmica 

 

La farmacodinàmica és l’estudi dels efectes bioquímics i fisiològics dels fàrmacs i dels seus 

mecanismes d’acció i la relació entre la concentració del fàrmac i l’efecte d’aquest sobre un 

organisme. Pot ser estudiada a diferents nivells, és a dir, sub-molecular, molecular, cel·lular, a 

nivell de teixits i òrgans i a nivell del cos sencer, usant tècniques in vivo o in vitro. 

 

3.1 Estudis d’eficàcia 
 
 

Els estudis de l’eficàcia del myo-inositol hexafosfat permeten estudiar la capacitat d’inhibició de 

l’actiu en les calcificacions cardiovasculars, osteoporosis, carrall dental, litiasi renal, calcificacions 

subepitelials, així com la seva biodisponibilitat mitjançant l’administració per diferents vies. 

 

3.1.1 Eficàcia en el tractament de les calcificacions cardiovasculars  

 

o Estudis in vitro 

 

S’han realitzat estudis in vitro amb teixit cardiovascular induint-ne la seva calcificació i s’observà 

que I’InsP6 era un potent inhibidor d’aquest tipus de calcificació in vitro30. A la Figura 4, es 
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presenten els resultats de l’estudi. S’examinà l’efecte de tres potents inhibidors com són el 

pirofosfat, l’etidronat (bifosfonat) i el fitat, en la calcificació del pericardi boví. L’inhibidor més 

potent (Figura 4c) resultà ser el fitat, i els efectes importants d’aquest agent es manifesten a 

nivells d’1 mg/L, fàcilment assolibles per administració transdèrmica o intravenosa.  

 
Figura 4. Efecte amb diferents agents en el desenvolupament de calcificacions en pericardi boví. 

(A) Pirofosfat; (B) Etidronat; (C) Fitat. 
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o Estudis in vivo 

 

S’estudià la capacitat del fitat com a possible inhibidor de les calcificacions cardiovasculars en 

rates Wistar7b. S’inclogueren tres grups: un grup control, un tractat amb InsP6 (sotmesos a la 

inducció de calcinosi amb Vitamina D i nicotina, i el tractament tòpic amb un 2% de fitat 

dipotàssic), i un tercer grup sense tractament de fitat (només objecte d’inducció de calcinosi). 

Després de 60 h d’inducció de calcinosi, totes les rates que no havien estat tractades amb fitat, 

moriren. Els animals dels altres dos grups (control i tractats amb fitat) foren sacrificats i s’estudià 

la calcificació que havia tingut lloc en el cor i en aorta. L’acumulació de calci en els teixits del cor 

en els tres grups estudiats, es presenten en la Figura 65. S’observa que hi ha un descens del 

97% en el contingut de calci de teixit cardíac i del 92% en aorta, en els animals sotmesos a 

calcinosi i amb tractament de fitat, respecte a aquells que no s’havien tractat amb l’actiu. Aquests 

resultats concorden amb l’acció de fitat com a inhibidor de la calcificació del sistema 

cardiovascular. 
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Figura 5  Representació de la inhibició de la calcificació en Aorta i Cor, 

obtinguda amb/sense tractament de fitat. 
. 

 

En un estudi a llarg termini amb 60 rates Wistar alimentades durant 76 setmanes amb diferents 

dietes (amb i sense fitat) s’obtingué una reducció de la calcificació cardiovascular de l’ordre del 
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40% en aquells animals que tenien una dieta rica en fitat sòdic (PHY-group)31 respecte als 

animals amb dietes pobres en aquest compost (Figura 6).  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Control                               AIN                              PHY                              MOD

Grup

C
al

ci
 (

ug
/g

 te
ix

it 
se

c)

 
Figura 6. Representació de la calcificació en aorta en grups amb distints dietes. Control: dieta estàndard. 

AIN: Dieta sense fitat. PHY: Dieta AIN + 1% fitat hexasòdic. MOD: Dieta AIN+ 1% fitat càlcic-magnèsic i fòsfor. 

 

La calcificació aòrtica (indicada amb fletxes a la Figura 7A) resultà ser més gran en el grup AIN 

(control), comparat amb el grup PHY (tractat amb fitat). Aquests dipòsits de calci de l’aorta 

s’associen amb fibres mig elàstiques. Aquest estudi demostrà que el tractament amb fitat en la 

dieta redueix de manera significativa la calcificació en aorta. 

 
 

                              
Figura 7. Seccions de l’aorta (augment original × 100) després de Von Kossa 

(A) Grup AIN (B) Grup PHY.  

 

D’altra banda, també s’ha demostrat l’efecte inhibidor del myo-inositol hexafosfat en 

calcificacions cardiovasculars32 en un model de rates Sprague amb 3 tractaments diferents per 

via subcutània: placebo, etidronat (bisfosfonat, inhibidor de la cristal·lització àmpliament emprat 

en en el tractament de l’osteoporosi) i myo-inositol hexafosfat. La inducció de la calcificació es 

provocà mitjançant l’administració intravenosa de Vitamina D. Per als animals tractats amb myo-

inositol s’obtingueren nivells de calcificació en aorta inferiors a aquells amb tractament placebo o 

etidronat (Figura 8). 
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Figura 8. Inhibició en la calcificació amb tractament de fitat. 

 

En un estudi clínic retrospectiu realitzat amb 138 pacients (representats a la Taula 1) que 

presentaven una lleugera calcificació valvular (grup 1) o moderada / severa (grup 2) es constatà 

que els nivells d’inositol hexafosfat urinari en ambdós grups eren notablement inferiors als 

considerats com normals (2,94 ± 0,20 ppm en un estudi amb voluntaris sans respecte a valors 

de 0,81 ± 1,09 ppm  i 0,55 ± 0,49 ppm, dels grups 1 i 2 respectivament) demostrant que existeix 

una clara correlació entre nivells baixos d’InsP6 i l’augment del grau de calcificació33. Per tant, 

aquests resultats coincideixen amb la hipòtesi del paper del myo-inositol hexafosfat com inhibidor 

de la calcificació valvular en humans. 

 

Taula 1. Representació de les condicions i resultats dels 2 grups d’estudi. 

 

Sexe H Edat IMC EA CAM PHY
NS NS NS P=0,018 P=0,065

Grup 1 44% 68,97±10,4 28,01±4,2 4,3% 8,3% 0,81±1,09
Grup 2 56% 69,94±11,4 28,19±5,1 95,7% 91,7% 0,55±0,49
H: home, IMC: Index Massa corporal, EA: Estenosi aòrtica, CAM: Calcificació anell mitral, PHY: nivells de fitat en orina (ppm)  

 
 

3.1.2 Eficàcia en osteoporosi 

 

o Estudis in vitro 

 

S’han realitzat estudis in vitro comparant l’efecte de l’InsP6 i dos bifosfonats (etidronat i 

alendronat) en la redissolució d’hidroxiapatita (HAP), component majoritari de l’os, amb l’objectiu 

d’avaluar el possible ús de l‘InsP6 per inhibir la resorció òssia34. La incubació d‘HAP amb InsP6 

provocà una reducció de la redissolució de la HAP, de manera similar a l’alendronat i amb una 

eficàcia major que l’etidronat. Aquestes dades suggereixen que l’InsP6 podria tenir un paper 

important en la prevenció de l’osteoporosi.  
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Els efectes i el mecanisme d’actuació del fitat en la mineralització de l’os romanen desconeguts. 

S’ha realitzat un interessant estudi amb cultius cel·lulars d’osteoblasts35. Els osteoblasts són les 

cèl·lules de l’os, que s’encarreguen de sintetitzar la matriu òssia i estan involucrades en el 

desenvolupament i creixements dels ossos. D’altra banda, l’osteopontina és una proteïna no 

col·lagenosa produïda pels osteoblasts que s’uneix a la hidroxiapatita. Els resultats d’aquest 

estudi in vitro sobre l’efecte del fitat en el cultiu d’osteoblasts indica que el fitat sembla regular la 

mineralització fisiològica de l’os per la seva unió als cristalls d’hidroxiapatita a través dels grups 

fosfat (ja que l’inositol i el fitat hexasulfat no tenen cap efecte en aquest tipus de cultius), actuant 

per tant a nivell extracel·lular. Així mateix, el fitat també intervé com a senyalitzador a nivell 

cel·lular en la regulació en l’expressió del gen de l’osteopontina, ja que n’inhibeix la seva 

expressió.  

 

o Estudis in vivo 

 

En particular, pel cas de la utilització d’InsP6 en el tractament de l’osteoporosi s’ha estudiat in 

vivo la influència de la ingesta d’InsP6 en forma de sal càlcica-magnèsica (fitina) en la dieta i el 

seu efecte en les propietats de l’os de rates Wistar ovariectomitzades com a model animal 

d’osteoporosi postmenopàusica36. Es mesurà la massa òssia, la longitud, l’amplada, el volum i la 

densitat mineral òssia, així com el fòsfor, calci, magnesi i zinc contingut en els ossos. La 

desoxipiridinolina (DPD, un marcador de resorció òssia) es mesurà en l’orina i l’osteocalcina (un 

marcador de la formació d’os) es mesurà en el sèrum, trobant-s’hi uns valors significativament 

més elevats en el grup tractat amb una dieta rica en InsP6 (Figura 9 i Figura 10). Per tant, es pot 

concloure que el consum de fitina redueix la pèrdua de densitat mineral òssia causada per la 

deficiència d’estrògens i podria ser utilitzada per a la prevenció de l’osteoporosi, si els estudis en 

humans confirmen aquest fet.  
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Figura 9. Concentracions de fòsfor (A), calci (B), magnesi (C) i zinc (D) 

en el fèmur dret i esquerre i en la vèrtebra L4 pels grups amb dieta sense fitat i amb fitat 

 

 
Figura 10. Nivells de DPD  pels grups amb dietes sense fitat i amb fitat 

(A) a orina  (B) osteocalcina en sèrum 

 

S’ha realitzat un estudi clínic prospectiu amb 1.500 voluntaris sobre hàbits alimentaris del 

consum d’InsP6 que indica que la baixa ingesta d’InsP6 podria ser considerada com un factor de 

risc d’osteoporosis37,38. En aquest estudi es relaciona directament una menor ingesta d’InsP6 

amb uns valors de densitat mineral òssia menors en vèrtebra i fèmur. Un altre estudi clínic 

prospectiu permet relacionar un major consum de fitat, amb una menor pèrdua de massa òssia39. 

0

50

100

150

200

250

300

350

Setmana 4 Setmana 8  Setmana 12

m
g 

P
 / 

g 
os

 li
of

ili
tz

at

A                DEOXIPIRIDINOLINA URINÀRIA

0

20

40

60

80

100

120

 Setmana 12

m
g 

P
 / 

g 
os

 li
of

ili
tz

at

Sense fitat

Amb fitat

B      OSTEOCALCINA EN SÈRUM



Introducció  ____________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 22 

En efecte, en aquest estudi realitzat amb la recollida de dades clíniques de 212 dones post-

menopàussiques permet calcular mitjançant un eina informàtica, la probabilitat de patir una 

fractura, tant de maluc com d’altres localitzacions. 

 

Així mateix, recentment s’ha publicat un altre estudi en humans, en aquest cas retrospectiu, on 

s’ha constatat que els nivells baixos d’InsP6 estan directament relacionats amb valors deficients 

en tots els marcadors de seguiment habituals d’osteoporosis40. L’estudi s’ha realitzat amb 180 

dones post-menopàussiques i per tant amb tendència osteoporòtica, en dos grups, amb dieta 

baixa i elevada de fitat. Els resultats obtinguts mostren una diferent quantitat de fitat en orina així 

com una major densitat mineral òssia (en espina lumbar i fèmur) en el grup amb dieta de fitat 

elevat.  

 

3.1.3 Eficàcia en el tractament del carrall dental 

 

o Estudis in vitro 

 

El fitat per sí sol només disminueix de forma considerable la cinètica de la cristal·lització. El zinc 

és un conegut anticàlcul dental que evita la calcificació de la placa bacteriana dental41. S’ha 

demostrat que l’associació de fitat i zinc inhibeix de forma més eficaç la precipitació de la 

hidroxiapatita, incrementant l’efecte del fitat tot sol en un 50%42. Aquest efecte sinèrgic és degut 

a un augment en l’afinitat del fitat per la hidroxiapatita en presència de zinc. 

 

o Estudis in vivo 

 

Mitjançant un estudi clínic prospectiu d’intervenció s’ha constatat que l’ús d’un col·lutori bucal 

amb fitat i zinc, permet obtenir un increment de la capacitat inhibidora de la saliva enfront de la 

cristal·lització de sals càlciques i prevenir complicacions de formació de les biomineralitzacions 

càlciques en el 100% dels voluntaris tractats43. Per fer-ho s’utilitzà un grup de 25 voluntaris sans 

en un estudi aleatoritzat, doble cec, de 3 braços creuats per avaluar l’eficàcia del col·lutori bucal 

amb fitat i zinc, en relació amb els efectes del control i del placebo. Els voluntaris es rabejaven 

durant 1 minut, dues vegades al dia, amb 20 mL de la solució d’assaig, sense ingestió. L’eficàcia 

del col·lutori s’avaluà mitjançant la quantificació de les quantitats de calci, fòsfor i magnesi 

presents en els residus obtinguts per neteja dental, realitzada per un únic examinador expert. Es 
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trobà un descens aproximat del 70% en aquestes quantitats durant el període de tractament amb 

fitat.  
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Figura 11. Valors mitjans totals de calci (A), fòsfor (B) i magnesi (C)  
En els residus de la placa dental en els tres períodes de tractament. 

 

Com a conseqüència d’aquesta acció sinèrgica del fitat i el zinc, s’inhibeix la cristal·lització de la 

hidroxiapatita i s’impedeix el desenvolupament de micropartícules adherides a les dents. La 

potent activitat inhibidora de l‘InsP6 pot explicar-se com a conseqüència de la gran afinitat per l‘ió 

calci dels grups fosfat presents en la seva estructura. Altre compostos utilitzats que també 

presenten grups fosfats, no presenten l’eficàcia del fitat ja que en contacte amb el medi en què 

es troben s’hidrolitzen, mentre que el fitat no sofreix hidròlisi. La forta adsorció de molècules de 

fitat a la superfície de nuclis i/o cristalls de fosfat càlcic (hidroxiapatita) impedirà el seu posterior 
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desenvolupament i/o creixement. La presència dels ions zinc fan augmentar l’afinitat del fitat per 

la hidroxiapatita i optimitzen la seva acció inhibidora. 

 

3.1.4 Eficàcia en el tractament de la Litiasi Renal 

 

o Estudis in vitro 

 

S’ha demostrat que l‘InsP6 actua com un inhibidor molt efectiu de la nucleació heterogènia de 

l’oxalat càlcic29b-c,  de la nucleació homogènia del fosfat càlcic29a i del creixement cristal·lí de 

l’oxalat càlcic29. Els efectes que l’InsP6 exerceix sobre les primeres etapes de formació dels 

càlculs d’oxalat càlcic s’estudiaren in vitro emprant sistemes que simulen les condicions de 

formació dels càlculs a l’interior del ronyó44. En un d’aquests estudis, es circulà orina artificial 

sobre l’uroteli d’una bufeta de porc i demostrà que substàncies que es troben de forma natural en 

l’orina poden actuar com inhibidors de les cristal·litzacions, prevenint la formació de cristalls 

d’oxalat càlcic monohidrat. Després d’eliminar la capa antiadherent de glicosaminoglicans 

s’observà com la presència de fitat en l’orina artificial, en una concentració d’1 mg/L prevenia 

totalment la formació de dipòsits d’oxalat i/o fosfat càlcic. Per tant, es demostrà que l’InsP6 actua 

de manera molt eficaç impedint la formació de cristalls de l’oxalat càlcic mitjançant nucleació 

heterogènia. Així mateix, cal remarcar que degut a les condicions de sobresaturació urinària 

respecte l’oxalat càlcic, fins i tot en individus hipercalciúrics i hiperoxalúrics, resulta gairebé 

impossible la formació de cristalls d’oxalat càlcic mitjançant un mecanisme de nucleació 

homogènia45. L’InsP6 és un inhibidor molt eficaç i en concentracions deficitàries en l’orina 

representa un factor de risc que afavoreix el desenvolupament de càlculs renals. 

 

Així mateix, en un altre estudi in vitro es comprovà com el myo-inositol hexafosfat a 

concentracions fisiològiques era capaç d’inhibir la nucleació heterogènia de l’oxalat càlcic 

monohidrat, induïda per glicoproteïnes i altre matèria orgànica46. 

 

D’altra banda, utilitzant fragments de càlculs renals d’oxalat càlcic monohidrat procedents de 

litotrícia extracorpòria per ones de xoc (LEOX), s’ha demostrat que l’InsP6 és capaç d’inhibir el 

seu creixement en condicions fisiològiques simulades de normocalciúria, hipercalciúria i a 

diferents valors de pH47.  L’eliminació dels càlculs renals mitjançat LEOX ofereix bons resultats 

encara que no sempre s’aconsegueix l’expulsió completa dels fragments generats, ja que es 
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considera que entre el 10 i el 26% dels fragments solen presentar aquests episodis de 

recreixement. En un treball recent es presentaren els resultats d’estudis in vitro sobre la 

influència en la composició dels fragments i de l’orina, en la inhibició del creixement d’aquests 

fragments emprant fitat48. S’aconsegueix una inhibició completa en el creixement de fragments 

post-LEOX, emprant diferents concentracions de fitat (1 - 6 mg/L) durant 192 h (8 dies) tal i com 

es mostra a la taula següent. 

 

Taula 2.- Concentració d’InsP6 que evita durant 192 h l’augment de pes de fragments post-LEOX (n = 12) en funció de la 
seva composició, concentració de calci i pH del medi 

[Ca2+] = 150mg/L [Ca2+] = 250mg/L [Ca2+] = 150mg/L [Ca2+] = 250mg/L*
COM 1 1.5 1 6
COD 1 1.5 1.5 3
HAP - - › 1.5 › 6
* en condicions d'hipercalciuria i pH=6.5, el temps de creixement fou de 48h, degut a l'elevat creixement observat

COM: Oxalat cálcic monohidrat. COD: Oxalat càlcic dihidrat. HAP: Hidroxiapatita

pH = 6.5pH = 5.5
Concentració de fitat (mg/L)

Composició dels 
fragments

 
 

 

o Estudis in vivo 

 

El fet que el fitat estigui present de forma natural en l’orina a concentracions similars a les 

usades en estudis in vitro28 i que la seva concentració depèn de la ingesta a través de la dieta, 

permet intuir els possibles efectes terapèutics que tindrà en el tractament de la litiasi renal.  

 

En un estudi s’ha demostrat que la ingesta de petites dosis poden incrementar la capacitat 

inhibidora del fitat en la cristal·lització de l’oxalat càlcic de l’orina en un 50 - 100%49. També s’ha 

estudiat l’efecte de l‘InsP6 sobre el desenvolupament de depòsits d’oxalat càlcic sobre la papil·la 

renal en rates Wistar, a les quals es subministrà etilenglicol com agent litiàsic. L’anàlisi 

macroscòpic i microscòpic dels ronyons demostrà que les rates a les quals s’administrava menor 

contingut en calci amb la dieta litògena, presentaven un menor contingut en calci total així com 

una disminució de les calcificacions en la papil·la renal50. El myo-inositol hexafosfat també 

previngué d’una manera molt eficaç l’aparició de calcificacions en el teixit renal d’animals 

alimentats amb una dieta sense fitat7d. 

 

Amb l’objectiu d’avaluar l’acció del myo-inositol hexafosfat en la formació de càlculs renals in vivo 

es realitzà un altre estudi amb rates Wistar a les que se’ls induí la calcificació renal mitjançant un 

tractament amb nicotina (hipertensió) combinat amb Vitamina D (hipercalcèmia)51. Els animals 

que no havien estat tractats amb myo-inositol hexafosfat en la dieta presentaven calcificacions 
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en el teixit renal, mentre que els animals control així como els tractats amb una dieta rica en 

InsP6, no tenien càlculs renals. Els resultats, que es representen en la Figura 12, mostren una 

disminució de més del 80% en la quantitat de calci en aquells animals tractats amb InsP6, 

respecte aquells que no eren tractats. Així mateix, també es detectà un augment en l’excreció 

urinària d’InsP6 en el grup que era tractat respecte a aquells que no eren tractats (veure Taula 3). 

Aquests estudis demostren que el myo-inositol hexafosfat redueix de forma notable i significativa 

el desenvolupament dels càlculs renals. 
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Figura 12 Nivells de calci presents en teixit renal 

d’animals amb/sense tractament d’InsP6. 
 
 

Taula 3.- Concentració d’InsP6 després de 31 dies de tractament (n=6) 

 

Grups
Control No tractats Tractats amb Fitat

Concentració de fitat en orina 
(mg/L)

0,08 ± 0,03 0,09 ± 0,03 36,15 ± 7,26
 

 
 

En un estudi retrospectiu amb humans es comparà la ingesta de fitat en pacients amb litiasi renal 

oxalocàlcica idiopàtica en front un grup control i es comprovà que la seva ingesta era 

significativament inferior en el grup de litiàsics52. De fet, la incidència de la litiasi renal càlcica en 

els països amb un consum elevat de cereals no refinats, rics en fitat, resulta ser inferior a la 

incidència en els països més industrialitzats on es consumeix cereals refinats53. Altres estudis 

també han posat de manifest que els nivells urinaris de fitat eren inferiors en el grup de litiàsics 

oxalocàlcics respecte al grup control d’individus sans54. En un altre estudi recent realitzat per 

Curhan als Estats Units amb un mostra de més de 96.000 individus, s’associa la ingesta d’InsP6 

amb una reducció de la formació dels càlculs renals55. 

 

Un estudi clínic prospectiu en humans demostrà l’eficàcia del myo-inositol hexafosfat en la 

inhibició de la litiasi renal56 comparant els resultats del fitat amb els del citrat, que és un conegut 

inhibidor de la formació de càlculs renals i principi actiu de l’únic producte present al mercat per 
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al seu tractament. Aquest estudi demostrà que el citrat, per arribar a una eficàcia similar a la del 

fitat, requereix quantitats molt superiors (0,12 g fitat vs 6,48 g citrat). Per tant, es confirmà que 

l’InsP6 és un inhibidor molt més poderós que el citrat i a més, que el fitat a concentracions 

deficitàries en orina, és un factor de risc pel desenvolupament de les pedres de ronyó.  

3.1.5 Adequació de  diferents vies d’administració 

 
S’ha demostrat la diferència en l’administració oral i tòpica de l’actiu en diversos estudis. En 

concret, un estudi mostrà l’eficàcia de l’InsP6 en el desenvolupament de les calcificacions 

distròfiques subepitelias57. Mitjançant administració oral d’InsP6 la reducció de la calcificació és 

del 50%, mentre que els valors obtinguts per a l’administració tòpica d’InsP6 són del 94%7b, 

respecte a aquells animals que no han estat tractats amb InsP6. A més, els nivells urinaris de fitat 

trobats en els animals administrats tòpicament indica que l’InsP6 és absorbit per la pell, 

traspassant l’epidermis i la dermis, entrant en el torrent sanguini i augmentant la seva excreció 

en l’orina. La següent figura mostra de forma evident la reducció de la grandària de les plaques 

calcificades desenvolupades en teixits tous després del tractament via tòpica, i sense tractament.  

 

 
Figura 13. Calcificacions sense (A) i amb (B) tractament tòpic d’InsP6 

 

Així mateix, un altre tipus d’administració de fàrmacs que actualment també està essent més 

estudiat per l’administració del myo-inositol hexafosfat és la via intravenosa. 

 

L’absorció intravenosa permet arribar a una biodisponibilitat de l’actiu que no és assolible tan 

fàcilment a través de l’administració per altre vies (oral o tòpica), per motius de saturació de 

l’absorció. 

 

Així,  es demostrà que agents inhibidors de la cristal·lització com el fitat o bifosfonats es perden 

durant el procés de diàlisi. S’ha constatat que els líquids de diàlisi que contenen aquests 

compostos en la seva composició són adequats per evitar la pèrdua d’aquestes substàncies i fins 

i tot aconseguir nivells en plasma que, per comparació amb les dades experimentals, podrien 
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considerar-se adequades per a un tractament farmacològic. Així, les condicions assajades 

demostraren que el fitat en plasma artificial pot perdre’s mitjançant aclariment fins a un 40% en 

20 hores i que la concentració plasmàtica es pot augmentar un 140% mitjançant l’addició de fitat 

en el líquid de diàlisi. 

 

També s’ha realitzat un estudi in vivo amb rates Wistar a les quals s’administraren 3 dosis 

intravenoses de 0,61 mmol/Kg (400 mg/kg) separades per períodes de 12 hores58. Després de la 

darrera administració es recolliren mostres d’orina de 24 hores per a la determinació de fitat i, 

posteriorment, els animals s’anestesiaren i es recolliren mostres de sang. Les excrecions 

urinàries de fitat al final de l’estudi foren estadísticament inferiors en el grup control (4,0 ± 1,5 

µg) respecte al grup tractat (72 ± 10 µg). Comparant els nivells plasmàtics, s’obtingué un valor 

de 0,013 ± 0,006 mg/L per al grup control i 1,0 ± 0,2 mg/L per al grup tractat, demostrant-se així 

per primera vegada que l’administració d’una formulació intravenosa en situacions de depleció 

plasmàtica d’inositols fosfat és capaç de corregir aquests nivells deficitaris. A més, s’ha 

comprovat que es poden assolir valors plasmàtics molt superiors als quals s’arriba mitjançant 

administració oral, essent unes 3 o 4 vegades superiors als màxims plasmàtics assolibles per via 

oral, fins i tot 24 hores després de la seva administració intravenosa58. 

 
3.2 Estudis de toxicitat 

 

Un gran avantatge que presenta el myo-inositol hexafosfat és la seva baixa toxicitat, tal i com es 

demostra en els estudis de toxicitat aguda de l’àcid fític i del fitat sòdic administrat per via oral en 

rates i ratolins, on s’obtingué una dosi letal del 50% dels animals (DL50) situada entre 400 i 2750 

mg/Kg 59,60. 

 

Estudis amb animals d’experimentació han demostrat que el fitat és molt segur i que no presenta 

efectes tòxics, fins i tot quan és administrat durant llargs períodes de temps i/o dosis elevades61 

 

Així mateix, són molts els estudis que han aparegut atribuint propietats antinutritives al fitat62. Els 

estudis en basen principalment en què el fitat és una molècula amb sis grups fosfat i per tant, es 

troba altament carregada, així com que presenta una gran afinitat per cations divalents i trivalents 

amb els quals pot formar espècies no solubles dins del tracte gastrointestinal. D’aquesta manera 

es podria evitar l’absorció d’aquests element i per tant, en reduiria la seva biodisponibilitat. 

 



______________________________________________________________________ Capítol 1 

___________________________________________________________________________ 29 

D’altra banda, hi ha estudis on es posa en dubte aquesta acció antinutrient del fitat63,64 i en canvi  

són molts els efectes beneficiosos que aporten unes quantitats adequades de fitat en teixits i 

fluids biològics.  

 

Una explicació a aquesta aparent discrepància entre les propietats saludables i antinutrient és la 

dificultat analítica derivada d’una molècula com el fitat, per a la qual no ha estat fins fa poc que 

no s’han descrit els mètodes analítics i bioanalítics (un dels objectius d’aquesta tesi) de 

determinació d’aquesta molècula a baixes concentracions. Aquest aspecte és molt remarcable si 

considerem que el coneixement de les propietats beneficioses per aquesta molècula ha anat en 

paral·lel a l’aparició de metodologies analítiques cada vegada més adequades per a la seva 

determinació a nivell fisiològic. 

 

Un estudi realitzat amb rates amb diferents dietes (amb presència i absència de fitat) demostrà 

que les concentracions de minerals en teixits i fluids biològics no difereixen estadísticament en el 

grup tractat amb un 1% de fitat i el grup control64. El fet de trobar treballs que afirmen el contrari 

pot ésser atribuït al tipus de la sal emprada i a la natura i quantitat d’altres components de la 

dieta. Així, els estudis realitzats amb dietes equilibrades i quantitats moderades de fitat, no han 

trobat cap efecte negatiu per a aquesta substància, mentre que els estudis que usen dosis 

elevades de fitat, combinada amb dietes desequilibrades, tals com dietes a base de soia, 

detecten un dèficit en l’absorció mineral.  

 

Per tant, trobem aspectes beneficiosos i certs efectes negatius en condicions extremes que 

permeten definir el fitat com la vitamina reguladora dels processos patològics de la cristal·lització, 

ja que és una substància que l’organisme és incapaç de sintetitzar en quantitats suficients i que 

en dosis adequades actua com un potent inhibidor de la cristal·lització. No obstant això, a dosis 

desproporcionades, en dietes desequilibrades, poden portar un dèficit de l’absorció mineral i per 

tant, a desequilibrar la biodisponibilitat dels oligoelements.  

 

 

4 Farmacocinètica i biodisponibilitat 
 

La farmacocinètica és la branca de la farmacologia que estudia els processos als quals es 

sotmet un fàrmac durant el seu pas a través de l’organisme. Permet estudiar el que té lloc des de 

l’administració del fàrmac fins al moment de la seva eliminació de l’organisme.  
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L’estudi detallat de les successives etapes que travessa el fàrmac a l’organisme s’anomena 

ADME: 

o Absorció del fàrmac. 

o Distribució a través de l’organisme. 

o Metabolisme. 

o Eliminació del fàrmac. 

 

S’ha demostrat que els nivells de fitat a l’organisme es troben directament relacionats amb la 

seva ingesta oral. La síntesis endògena de novo per part dels organismes és pràcticament nul·la. 

Diversos estudis in vivo han demostrat que la presència del myo-inositol hexafosfat en teixits i 

fluids biològics és funció de la ingesta a través de la dieta. S’ha observat que existeixen uns 

nivells plasmàtics màxims i que s’hi arriba subministrant tant un 1% de fitat sòdic com un 0,12% 

de fitina (fitat en forma de sal càlcica-magnèsica) procedent del germen de garrofí64. 

 

Així mateix, el fitat es distribueix des de la sang a tots els òrgans i teixits on la quantitat present 

depèn clarament de la seva aportació exògena. Aquest fet es confirma per estudis que en 

demostren la seva presència en orina, plasma, ronyó, fetge, os i cervell, on s’hi observa que la 

concentració plasmàtica és 10 vegades inferior a la urinària. En els diferents teixits, cal destacar 

la gran quantitat de fitat trobat al cervell, que és 100 vegades superior a la concentració 

plasmàtica. L’eliminació del fitat de la dieta condueix a una disminució dràstica de tots els seus 

nivells biològics4 i és atribuït a la disminució del fitat extracel·lular. L’eliminació del fitat de la dieta 

redueix els valors urinaris a nivells indetectables després de 22 dies d’administració, mentre que 

el consum de 20,9 mg de fitat per Kg de pes corporal, porta a l’eliminació a través de l’orina d’un 

2% de la quantitat ingerida. L’augment d’aquesta dosi no ofereix nous increments de l’excreció 

urinària65.  

 

S’ha demostrat la presència de manera natural de fitat en l’orina humana, en concentracions que 

oscil·len entre els 0,5 i els 6 mg/L, essent les concentracions en pacients litiàsics d’oxalat càlcic 

significativament menors a les dels pacients sans28.  

 

En humans, l’eliminació total del fitat de la dieta produeix una reducció dels nivells urinaris del 

50% després de 36 h66, mentre que amb una dieta pobre en fitat mantinguda durant dues 

setmanes condueix a una disminució del fitat urinari del 90% i una disminució del fitat plasmàtic 
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del 74%67. Aquests fets mostren que els nivells biològics de fitat depenen de la dieta i que 

l’organisme no el pot sintetitzar de manera endògena per mantenir uns nivells normals. Així, el 

subministrament oral d’1,4 g de fitat a individus que havien seguit durant dues setmanes una 

dieta pobre en aquest element, produeix una ràpida absorció, trobant-se el màxim d’absorció a 

les 4 h de la seva ingesta. A més, el fet de subministrar diferents dosis o sals, no afectaria la 

seva excreció urinària, confirmant-se els estudis realitzats anteriorment amb animals 

d’experimentació, on es trobà que hi ha una quantitat ingerida òptima per sobre de la qual no 

s’absorbiria més fitat. També s’observà que existeix una bona correlació entre els nivells 

plasmàtics de fitat i la seva excreció urinària 10 h abans de la recollida de la mostra sanguínia, 

demostrant que la concentració de fitat en orina és un bon marcador per a conèixer l’estatus del 

fitat de l’organisme.  

 

Respecte a l’absorció, la biodisponibilitat del fitat per administració oral és més baixa que la 

tòpica o intravenosa, degut a la saturació en l’absorció de l’actiu. Sorprenentment, amb una 

formulació tòpica d’InsP6 s’observa que els nivells sistèmics als que s’arriba són d’un ordre de 

magnitud superior als que es pot arribar per via oral57. 

 

D’altra banda és interessant comparar l’absorció de l‘InsP6 a través de la pell respecte l’absorció 

a nivell gastrointestinal en el cas del tracte intestinal67. Els resultats obtinguts són independents 

de la sal de fitat que s’utilitza, mentre que en cas de l’absorció tòpica s’obtingueren resultats tres 

vegades superiors per la sal sòdica respecte a la fitina (sal natural)68. Cal remarcar que els 

nivells trobats d’InsP6 en orina són sempre inferiors si la seva administració és per via oral que si 

és per via dèrmica. Els màxims observats en l’administració del myo-inositol hexafosfat per via 

oral no són mai superiors a 6 - 7 mg InsP6/L, mentre que la seva aplicació tòpica, permet 

recuperar en animals d’experimentació valors de fins a 60 mg InsP6/L en orina (veure Figura 14). 

També a través de la via tòpica, una vegada s’atura l’administració de myo-inositol hexafosfat, 

els nivells baixen bruscament demostrant que el fitat té una procedència exògena, essent la seva 

síntesi endògena gairebé menyspreable. Si la farmacocinètica és similar en humans, per a 

mantenir la dosi terapèutica, podria ser necessària una administració en dosi diària o contínua 

mitjançant pegats transdèrmics del fàrmac. Aquest tipus de cinètica facilitaria la discontinuació 

del fàrmac si fos necessari.  



Introducció  ____________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 32 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

0 10 20 30 40 50 60

Temps (dies)

C
on

ce
nt

ra
ci

ó 
de

 fi
ta

t (
m

g/
l) III

 
Figura 14. Concentració urinària d’InsP6 en rates Wistar. 

I: Administració via tòpica.  II: Finalització de l ’aplicació 

 

També s’han realitzat diversos estudis per avaluar l’efecte de diferents vehicles en l’administració 

tòpica de l’InsP6. En un d’ells, s’empraren quatre grups de rates Wistar tractades amb un gel o 

una crema hidratant, amb diferents concentracions de fitat69. Degut a la correlació entre 

l’absorció d’InsP6 i la seva excreció urinària, els valors en orina s’utilitzaren per avaluar el procés 

d’absorció dèrmica. S’observà l’absorció de myo-inositol hexafosfat a través de la pell amb 

ambdós formats demostrant-se que la seva absorció no està subjecta a l’ús d’una matriu 

específica per al tractament tòpic. Els valors urinaris (presentats a la Figura 15) foren 

lleugerament superiors usant el gel com a matriu vehicular respecte a la crema (diferències 

significatives a partir dels 15 dies de tractament), però en tots els casos els valors eren molt 

superiors als que s’havien trobat en l’administració oral d’InsP6 
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Figura 15. Concentració urinària d’InsP6 en rates, 

després de l’administració tòpica, amb diferents matrius. 

 

Es realitzà un estudi pilot amb humans70 per estudiar l’absorció de l’InsP6 per via tòpica on 

s’observà un augment de la concentració urinària de myo-inositol hexafosfat del 54% després de 

7 dies de tractament amb un gel hidratant amb InsP6, respecte al grup control.  
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Figura 16. Concentració urinària d’InsP6 en humans  

després de la seva administració via tòpica. 

 

El fitat administrat tòpicament en animals d’experimentació s’absorbeix a través de la pell, arriba 

al torrent sanguini i s’excreta finalment a través de l’orina. L’absorció de fitat té lloc quan 

s’administra en forma de crema així com quan s’utilitza un gel. Els resultats demostren que 

l’absorció tòpica pot ser considerada una possible ruta d’aportació de l’InsP6 completament 

factible en humans. 

 

 

5 Metodologíes analítiques per a la determinació de fitat  
 

El coneixement de l’activitat biològica del fitat apareix de forma paral·lela al desenvolupament de 

les metodologies analítiques de sensibilitat suficient per a la seva determinació quantitativa en 

mostres biològiques (cultius cel·lulars, teixits, sang, saliva, orina...). 

 

Fins fa poc temps es pensava que es tractava d’un compost amb propietats antinutrients degut a 

la seva capacitat per formar complexes insolubles amb cations divalents i trivalents a nivell 

intestinal, evitant l’absorció d’oligoelements62. 

 

No obstant això, la capacitat per a determinar el myo-inositol hexafosfat a nivells fisiològics7,28d ,71 

ha permès aprofundir en l’estudi de la vertadera activitat biològica d’aquesta substància i ha 

passat de ser considerada una substància no desitjada, a ser un producte amb importants 

beneficis per a la salut, quan el seu consum és en quantitats adequades8,29,72. 

 

Són moltes les metodologies analítiques que s’han descrit a la bibliografia per a la determinació i 

quantificació del myo-inositol hexafosfat però la gran majoria del mètodes s’han desenvolupat en 
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matrius relativament simples i amb sensibilitats discretes. Hi ha un interès creixent en la 

determinació de la quantitat de fitat en mostres d’aliments, ja que és el lloc on es troba 

emmagatzemat el fòsfor orgànic. Aquest actiu es troba principalment en grans de cereals o 

llavors de llegums, sobretot en l’arròs, que és d’on s’extreu el fitat comercial. Generalment es 

tracta de metodologies que centren la seva aplicació en el terreny de mostres alimentàries però 

també en preparats farmacèutics, on el fitat es troba en percentatges molt elevats. 

 

Tot i això, la quantitat de fitat que trobem en les matrius biològiques (fluids i teixits) és molt més 

baixa que en aliments o preparats farmacèutics. Per tant, en el cas de matrius complexes 

d’origen biològic, no poden emprar-se les metodologies desenvolupades per aquestes matrius 

més senzilles ja que tenen una elevada falta de sensibilitat per permetre un desenvolupament 

d’estudis sobre l’activitat biològica i/o les implicacions del fitat en el camp de la salut. Així, hi ha 

una falta d’utilitat d’aquests mètodes emprats degut a què la sensibilitat que ofereixen és 

insuficient per a determinar fitat a les concentracions en què es troba present en els fluids 

biològics, com ara en plasma, orina, teixits o cèl·lules. La necessitat d’una major sensibilitat per a 

poder quantificar el myo-inositol hexafosfat en aquest tipus de matrius, juntament a les propietats 

fisicoquímiques que té aquesta molècula, ha donat com a resultat una manca de mètodes 

existents avui en dia per a realitzar aquesta tasca. Fins i tot, alguns mètodes de la bibliografia 

que permeten detectar el fitat en matrius biològiques, manquen de la fiabilitat necessària per 

poder ser aplicats d’una manera eficaç en estudis clínics, on es precisa una metodologia 

bioanalítica que suporti la realització dels estudis71.  

 

El gran inconvenient que trobem alhora d’intentar proposar noves metodologies de determinació 

de fitat és degut principalment a les propietats fisicoquímiques d’aquesta molècula. La presència 

del grup fosfat en la seva estructura fa que presenti diferents graus d’ionització, segons el pH. A 

més, una altra característica que impossibilita determinar el fitat per tècniques 

espectrofotomètriques és l’absència d’importants bandes d’absorció a la regió de l’espectre UV-

Vis, que fa que no pugui ser quantificat emprant mètodes espectrofotomètrics directes. El fitat no 

té un espectre d’absorció característic i per tant no pot ser fàcilment quantificat directament per 

mètodes colorimètrics i la seva determinació no és senzilla. No obstant això, no hi ha dubte que 

aquesta dificultat analítica ha estat el principal motiu pel qual no es coneixia gairebé res sobre 

l’activitat biològica del myo-inositol hexafosfat fins fa relativament pocs anys. Per aquesta raó 

s’han desenvolupat diverses metodologies basades en la determinació directa del fitat o bé de 
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manera indirecta, mitjançant la determinació dels productes derivats de la hidròlisi del fitat 

emprant reaccions paral·leles o quantificant-lo a partir d’una part de la molècula. 

 

Tot seguit es classifiquen els mètodes de major rellevància que apareixen en la bibliografia per a 

la determinació del fitat. Fem la classificació segons: 

 

� Mètodes directes: basats en la determinació del myo-inositol hexafosfat com a tal. 

� Mètodes indirectes: 

           i) Mètodes basats en la hidròlisi: determinació del myo-inositol i/o del fosfat. 

           ii) Mètodes basats en la derivatització o ús de reaccions paral·leles. 

           iii) Mètodes basats en la determinació de fòsfor. 

� Altres metodologies. 

 

Les metodologies descrites per a la determinació del myo-inositol hexafosfat de manera directa, 

impliquen la determinació i quantificació de tota la molècula de fitat com a tal. S’ha considerat 

que la formació d’un parell iònic implica la determinació directa del fitat, ja que no implica 

reactivitat del fitat.  

 

D’altra banda, la determinació indirecta implica mètodes d’hidròlisi per a la quantificació dels 

seus components (inositol i fosfats) o bé, que tenen lloc reaccions paral·leles per a la 

quantificació d’algun dels subproductes així com la determinació d’una part de la molècula, com 

és el cas de la determinació del fòsfor. Així mateix, també s’han considerat altres metodologies. 

 
 

5.1 Mètodes directes 
 

• HPLC i detector conductimètric (Cromatografia iònica) 

 

En primer lloc, cal destacar els treballs realitzats per Skoglund73,74 abans i  Talamond75,76 

després, que descriuen metodologies senzilles i molt sensibles per a la determinació d’àcid fític i 

d’inositols fosfats inferiors en aliments, així com en mostres fisiològiques (contingut d’estomac). 

El fitat s’extreu dels aliments en mèdic àcid (HCl), es concentra i s’injecta a un cromatògraf de 

líquids. La fase estacionària és una columna de bescanvi aniònic, mentre que la separació es 

porta a terme amb una elució en gradient, emprant proporcions variables de NaOH 200 mM, H2O 

i isopropanol. Abans de la detecció conductimètrica, l’eluent es fa circular a través d’una 
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supressora iònica que es regenera contínuament amb àcid sulfúric 50 mM. El límit de detecció és 

inferior a 0,1 µg/L, mentre que el límit de quantificació es situa sobre els  0,1 mg/L.  

 

També s’ha desenvolupat un altre mètode per cromatografia iònica77 emprant un generador 

d’eluents automàtic per a la determinació simultània de fosfats condensats (CPs) com ara 

ortofosfats, pirofosfats, polifosfats, trimetafosfats i fosfats en mostres d’aliments, amb un rang de 

0,5 - 500 mM. 

 

• HPLC i detector de masses.  

 

Recentment i degut a aquest augment en l’interès de l’avaluació de la distribució dels inositols en 

cèl·lules i plantes, pel seu paper en nutrició, en els processos cel·lulars i en malalties, s’aplicà 

també en aquestes matrius biològiques. Es desenvolupà un mètode per HPLC/ESI – MS/MS per 

a la separació i quantificació simultània d’inositols i compostos inositòlics fosforilats en mostres 

de plantes i cultius cel·lulars78. La separació dels inositols (Ins) i els diferents inositols fosfatats 

(InsPx) es porta a terme en només 25 minuts amb una columna de bescanvi aniònic emprant un 

gradient 200 mM de carbonat amònic tamponat a pH = 9 i 5% de metanol. Els analits són 

identificats per reacció selectiva monitoritzant un triple espectrofotòmetre de masses amb 

ionització per electrospai negativa, usant adenosina-5-monofosfat com estàndard intern per a la 

seva quantificació. Concretament per l’inositol hexafosfat es detecten a m/z 659 i 561, 

corresponents als fragments m/z [InsP6]- i m/z [InsP5]- respectivament, en la transició de la 

pèrdua d’un fosfat. El rang de concentració lineal per a la detecció del InsP6 és de 60 – 400 pmol 

i el límit de detecció és de 0,25 pmol. 

 

• HPLC i detector d’índex de refracció.  

 

Hi ha molts de mètodes descrits amb un detector d’índex de refracció, amb una columna de fase 

reversa, diferenciant-se entre ells només en la composició de la fase mòbil i estacionària, i en les 

condicions instrumentals d’operació. 

 

En primer lloc trobem una metodologia senzilla dels anys 8079 on es detecta el fitat en un rang 

d’1 g/L, utilitzant una columna C18 de fase reversa com a fase estacionària i acetat sòdic com a 

fase mòbil. Aquesta metodologia fou millorada80 afegint una purificació anterior i un pas de 

concentració en una resina AG1. La purificació i concentració semblen ser molt útils per una 
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bona separació i detecció de l’inositol fosfat per diferents mètodes HPLC, especialment en 

matrius complexes. Degut a la baixa retenció del fitat (1,4 min) emprant la columna Ibondapark 

C18, no es permet discriminar els diferents tipus d’inositol fosfats.  

 

En 1986 es descrigué un altre mètode81, millorat uns anys després82, en el qual s’empra hidròxid 

de tetrabutilamoni com a reactiu per a la formació d’un parell iònic, millorant la retenció dels 

diferents inositols fosfats. La fase estacionària és una columna de fase reversa C8 i la fase mòbil 

metanol-aigua (1:1). El límit de detecció es situa sobre els 0,3 mg/g. No obstant això, la 

separació dels estereoisòmers dels inositol fosfat, de gran interès en mostres d’aliments, encara 

es mantenia impossible amb aquest mètode.  

 

S’han descrit altres mètodes similars83,84,85 però tots amb límits de detecció molt elevats i en 

general es tracta d’una tècnica poc selectiva, que fins i tot amb la separació cromatogràfica no 

ofereix una gran especificitat. 

 

 

5.2 Mètodes indirectes 
 

5.2.1   Mètodes basats en la determinació dels productes de la hidròlisi del 

fitat. 

 

La hidròlisi del fitat permet dues possibilitats per a la seva determinació analítica, ja que és 

possible determinar qualsevol dels seus productes d’hidròlisi: el myo-inositol i/o el fosfat. 
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Esquema 1 – Subproductes formats en la hidròlisi del fitat 

 

Per tant, la hidròlisi del fitat permet dues vies per a mesurar analíticament qualsevol dels seus 

productes, el fosfat o el myo-inositol, sempre i quan la hidròlisi sigui completa. En cas contrari es 
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tindrien diferents inositols inferiors fosforilats. La hidròlisi presenta, a més, certa versatilitat ja que 

pot tenir lloc mitjançant diversos mètodes alternatius: 

 

a) Hidròlisi tèrmica  

 

La hidròlisi tèrmica pot tenir lloc en medi àcid o bé, en medi bàsic. Com el rendiment és superior 

amb hidròlisi àcida, aquesta és la hidròlisi més emprada en el desenvolupament del mètodes 

analítics de la bibliografia. Aquestes reaccions d’hidròlisi es realitzen a l’interior de reactors de 

tefló (PTFE politetrafluoretilè) ja que és un plàstic resistent a condicions àcides, així com a 

pressió i temperatura, i a més, és permeable a la radiació microones. 

 

Poden utilitzar-se dues fonts de calor per realitzar la hidròlisi: 

 

- Calor dissipat per una resistència elèctrica: el calor es transmet a la mostra per 

conducció i/o convecció. S’empren condicions experimentals dràstiques per al 

tractament de la mostra: 24 h a 120ºC i en medi àcid fort86.  

 

- Calor produïda per irradiació amb microones: l’energia és absorbida per la mostra i 

després es dissipada provocant el seu escalfament. Aquest procés és molt més eficaç 

que l’anterior, ja que el temps d’hidròlisi és inferior i les condicions són menys 

agressives: 2 min, en medi àcid HCl 0,45 M i potència de 650 W87. 

 

b) Hidròlisi enzimàtica 

 

La hidròlisi del fitat dels aliments és el resultat de l’activitat de les fitases, que es troben 

normalment en plantes i microorganismes. Les fitases són enzims, del tipus fosfatases, que 

hidrolitzen els èsters de fosfat dels anells d’inositol fosfat. Per tant, les fitases tenen una 

important aplicació en la nutrició humana, tant en la degradació del fitat com en l’elaboració 

d’aliments mitjançant fermentació. No obstant això, la capacitat de desfosforilació del fitat difereix 

molt entre diferents espècies vegetals i microbianes, i no és degradat totalment per les fitases 

endògenes88. Així, les fitases comercials més emprades s’obtenen a partir de Aspergillus ficcum, 

que són els fongs que produeixen fitases amb millors condicions89. Les condicions en què es 

porten a terme les reaccions emprant fitases de bacteris són amb una temperatura de 37ºC i un 

pH alcalí, mentre que amb fongs el rang òptim de treball és amb un pH = 2,5 – 6. Cal tenir en 
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compte que les fitases són enzims i per tant, les condicions de reacció han de ser específiques 

per a la hidròlisi del fitat. Qualsevol canvi en les propietats implicarà variació en el rendiment de 

l’activitat enzimàtica i afectarà la reacció que té lloc. 

 

5.2.1.1     Determinació del myo-inositol 

 

Els mètodes que hi ha actualment a la bibliografia per a la determinació d’inositol, procedent de 

la hidròlisi del fitat, permeten obtenir una detecció sensible i selectiva sobretot gràcies a la 

cromatografia de gasos amb detecció de masses. De totes maneres, el myo-inositol s’ha de 

derivatitzar per poder separar-lo per cromatografia de gasos, amb la finalitat de disminuir la 

polaritat i convertir-lo en un compost volàtil. S’han proposat diferents reactius de derivatització, 

com el clorotrimetilsilà86,90, heptafluorobutirilimidazol91 y anhídrid trifluoracètic92. 

 

De la combinació d’aquests treballs sorgí un mètode per a la determinació de fitat en mostres 

biològiques mitjançant cromatografia de gasos i detecció de masses (GC-MS)71. Es tracta d’una 

de les metodologies més sensibles que s’han descrit per a la quantificació de fitat en mostres 

biològiques però és un mètode complex degut a l’elevat nombre de passos implicats en la 

determinació i el fa poc pràctic en l’anàlisi rutinària d’un laboratori clínic. El fitat es separa 

mitjançant una columna de bescanvi aniònic, s’hidrolitza enzimàticament i posteriorment té lloc 

una reacció de derivatització per formar un derivat de trimetilsilil. Llavors, es liofilitza la mostra (ja 

que el dissolvent per a la reacció de derivatització és la piridina i no pot contenir aigua) i s’injecta 

al cromatògraf de gasos. La determinació de l’inositol fosfat emprant cromatografia de gasos i 

detector de masses ofereix una excel·lent sensibilitat, que pot ser útil per l’estudi dels inositols en 

cèl·lules, teixits i fluids corporals, a concentracions de 200 pmol inositol/ml. S’emprà un scyllo-

inositol com a patró intern93. El mètode ofereix un límit de detecció de 10 nmol fitat/L. S’ha aplicat 

amb èxit a diferents mostres biològiques, com ara a diferents òrgans de rates d’experimentació 

(ronyó, fetge, cervell i ossos), orina de plasma humà, i els càlculs renals. No obstant això, 

l’aplicabilitat d’aquest mètode depèn críticament de l’accés a fitases actives i estables en 

contacte amb la resina emprada (AG1x8) i s’han detectat seriosos problemes en el seu ús 

rutinari degut a diferències trobades entre els lots d’aquests enzims del proveïdor. 

 

D’altra banda, es descrigué un mètode HPLC-MS per a la determinació de fitat en orina 

d’humans94. Aquest mètode està basat en la hidròlisi87 i determinació del myo-inositol en mostres 
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de saliva i orina95. En aquesta cas es detecta fitat en orina, una vegada purificada, on el fitat es 

separa per cromatografia de bescanvi aniònic i la seva hidròlisi àcida es realitza a 120ºC durant 

11 h. La separació cromatogràfica es realitza amb una columna Aminex HPX-87C i aigua 

desionitzada com a fase mòbil i després afegint acetat d’amoni 5mM (post columna). La detecció 

és per contatge de ions positius mesurant un m/z = 198, corresponent a l’adducte myo-inositol – 

calci d’amoni. El límit de detecció és de 60 µg fitat/L.  Així mateix, el mètode per myo-inositol95, 

permet quantificar  concentracions d’inositol de 138 i 461 µg/L en saliva i orina respectivament. 

 

Diferents mostres d'orina s’analitzaren amb aquest mètodes de GC-MS71 i amb el mètode de 

HPLC-MS94, descrits anteriorment. Els resultats d’ambdós mètodes són comparables, però el 

mètode de HPLC-MS és més adequat ja que s’evita la derivatització. La hidròlisi del fitat a 

inositol es pot dur a terme per escalfament en medi l’àcid, però aquest procés s’ha de vigilar, ja 

que el myo-inositol es degrada fàcilment en un medi àcid. 

 

5.2.1.2     Determinació del fosfat. 

 

S’ha descrit un mètode de determinació espectrofotomètrica del fosfat mitjançant hidròlisi 

enzimàtica del fitat96. Després de la purificació del fitat, s’hidrolitza el fitat utilitzant una fitasa, 

aïllada de Aspergilus ficcum. Les condicions en què es porten a terme aquestes reaccions són 

amb una temperatura de 37ºC, un pH = 2,5 i durant 1 h, obtenint un rendiment del 100% en la 

reacció d’hidròlisi. Cal tenir en compte que les fitases, com tots els enzims, tenen una activitat 

catalítica que requereix unes condicions de treball determinades. Si aquestes condicions no són 

les adequades poden disminuir la seva eficàcia de catalització. La detecció espectrofotomètrica 

que té lloc és dels fosfats inorgànics i aquest mètode s’ha emprat per a la determinació de fitat 

en mostres de blat i en preparats farmacèutics.  

 

En un mètode similar s’utilitza la hidròlisi tèrmica per microones descrita anteriorment87 i la 

quantificació del fosfat per mètodes espectrofotomètrics. Aquest mètode s’ha desenvolupat per a 

l'anàlisi de tres formulacions farmacèutiques. 

 

Posteriorment, apareix una modificació d’aquest darrer mètode per a la determinació del fitat en 

orina28d. S’inclou una extracció líquid – líquid (per formació d’un parell iònic) per a millorar la 

sensibilitat de la determinació. 



______________________________________________________________________ Capítol 1 

___________________________________________________________________________ 41 

 

Altres publicacions s’han realitzat en referència a l’anàlisi del fitat, en relació a l’interès del fòsfor 

contingut en mostres de sòl i dels fems dels animals, com a contribució a la degradació de la 

qualitat de l’aigua. En un dels treballs publicats97, es desenvolupà un mètode amb digestió 

enzimàtica amb Aspergilus ficcum i una fosfatasa àcida de patata. Es realitzà la quantificació del 

fòsfor inorgànic amb un mètode colorimètric emprant molibdè i el fòsfor orgànic digerit 

enzimàticament. La determinació del fòsfor total es realitza per digestió amb àcid sulfúric i 

persulfat. 

 

5.2.2   Mètodes basats en l’ús de reaccions paral·leles. 

 

Es tracta de mètodes molt útils per a la determinació de fitat en mostres on està molt concentrat, 

ja que la seva sensibilitat és limitada. Per tant, el fet de què es tracti de mètodes simples i ràpids, 

els fa apropiats per a la determinació de fitat en mostres com aliments, però no tants per matrius 

biològiques amb un menor contingut de fitat. 

 

L’anàlisi de l’àcid fític es remunta al mètode de Heubner i Stadler del 191498. Bàsicament, aquest 

mètode es centra en l’extracció d’àcid fític de cereals amb àcid clorhídric seguit de la precipitació 

del fitat fèrric, després de l’addició gradual de FeCl3. Però sorgien problemes per detectar el punt 

final exacte de valoració i inconsistències en les relacions estequiomètriques, la qual cosa donà 

lloc al desenvolupament de mètodes de detecció dels ions fòsfor de l’àcid fític. 

 

El primer mètode efectiu que es troba descrit fou el proposat per Harland i Oberleas99. El myo-

inositol hexafosfat es concentra en un resina de bescanvi aniònic i després d’hidrolitzar-lo 

(tèrmicament) es determinen els fosfats mitjançant una reacció colorimètrica. La separació de 

fosfat inorgànic a partir de fosfat orgànic es realitza mitjançant elució amb NaCl, obtenint una 

fracció amb fitat. No obstant això, també es troben en la fracció altres fosfats orgànics. Per tant, 

només seria útil aplicar aquest mètode en la determinació de mostres amb inositols de baix 

contingut de fosfat. En 1986 una versió modificada d’aquest mètode es convertí en el mètode 

més emprat en la determinació de fitat en aliments100. No obstant això, per als aliments 

processats amb un alt contingut de fitat o bé, en mostres biològiques riques en fosfats més 

baixos d’inositol fosforilat (Insp1-InsP5), aquest mètode és insuficient i són necessaris mètodes 

específics per a la determinació precisa d’àcid fític i altres fosfats d’inositol.  
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Els mètodes basats en la HPLC utilitzen una columna de fase reversa o bé de bescanvi iònic així 

com detector fotomètric per a la determinació indirecta gràcies a la formació d’un compost 

acolorit en aquestes reaccions paral·leles. El primer mètode, precursor dels mètodes que 

sorgiren després amb HPLC i detecció fotomètrica utilitzant una reacció post-columna, és de 

l’any 1980101. La determinació de fitats es porta a terme mesurant la disminució de l’absorbància 

a 500 nm del complex Fe3+ - àcid sulfosalicílic (reactiu de Wade: FeCl3 - 6H2O al 0,03% i àcid 

sulfosalicílic al 0,3%) a l'afegir el fitat prèviament purificat en una resina de bescanvi aniònic. El 

rang lineal de traball del mètode és de 0 - 60 µM. 

   

Les propietats fisicoquímiques del fitat, obliguen a realitzar una reacció post-columna per a la 

seva determinació espectrofotomètrica, ja que la detecció directa és inespecífica i no hi ha 

sensibilitat suficient. Una reacció emprada és la destrucció del complex de Fe3+ - àcid 

sulfosalicílic, i com a senyal analítica s’empra la disminució de l’absorció d’aquest complex 

acolorit102,103,104. 

 

Anys després, uns altres autors utilitzaren la mateixa reacció per a la determinació de fitat 

utilitzant determinacions volumètriques (amb l’àcid sulfosalicílic com a indicador) i altres 

complexometries similars105. Hi ha altres mètodes gairebé sempre basats en la destrucció 

d’algun complex de Fe3+ 106,107, així com també amb un complex Zinc-cloranilat108. 

 

Així mateix, uns altres autors109 han determinat el fitat mesurant la seva absorció UV sobre una 

dissolució de nitrat fèrric en medi perclòric. Han demostrat una bona separació d'un gran nombre 

d’inositols fosfat diferents emprant una columna de bescanvi aniònic AS3 (Dionex) i un gradient 

de HNO3. Aquest eluent ofereix una detecció fiable i sensible dels inositols fosfats ja que es 

complexen els grups fosfat amb els ions Fe3+. El límit de detecció és de 0,5 µg d'àcid fític, 

mesurada a 290 nm110. Es basava en observacions anteriors d’altres autors111, que trobaren que 

els ions de Fe3+ són apropiats ja que formen compostos solubles amb els inositols fosfats en 

medi àcid que permetent la seva quantificació mitjançant la derivatització post-columna. 

 

Un altre mètode cromatogràfic desenvolupat112 implica un mètode HPLC basat amb detecció UV-

Vis d’un compost acolorit, mesurant l’absorbància a 500 nm. La determinació d’àcid fític es 

centra en la inhibició del fitat de la formació d’un complex Fe - tiocianat. L’àcid fític reemplaça al 
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metall en la formació d’un complex Fe - tiocianat, implicant el descens en la concentració de 

complex acolorit. El mètode s’estudià amb un rang de quantificació de 15 - 190 µM. 

 

Un altre complex emprat per a la determinació del fitat emprant una derivatització és mitjançant 

el 4-(2-pyridylazo)-resorcinol (PAR), i separació per cromatografia líquida d’alta resolució amb 

detecció colorimètrica. Aquest és un mètode convencional en la determinació de metalls de 

transició113, i s’empra amb metalls com l’Itri per la determinació d’inositol fosfat114,115. La 

derivatització té lloc en una reacció post-columna i la detecció del PAR és a 520 nm.  

 

També s’ha descrit un mètode fluorimètric sensible per a la determinació de l’àcid fític en mostres 

d’orina d’humans116. Aquest mètode es basa en una reacció de reemplaçament fluorimètrica on 

l’àcid fític reemplaça els ions Cu2+ del complex Cu2+ - gelatina, alliberant la fluorescència de la 

molècula de gelatina. El mètode proposat s’aplicà a la determinació d’àcid fític en orina en el 

rang de 0,49 – 0,75 mg/L amb unes recuperacions de 96,2 – 108,8%. 

 

Recentment uns altres autors117 han desenvolupat un protocol sensible per a la determinació de 

l’àcid fític en aliments i en orina. 

 

La detecció per dispersió de llum (light scattering) en la determinació de fitat després de la 

separació per HPLC amb resina d’intercanvi aniònica forta (Columna AS7 Dionex) fou avaluada 

per Phillippy110. El límit de detecció del fitat mitjançant light scattering és d’1 µg (1,5 nmol 

d’InsP6), mentre que per UV és, com hem comentat anteriorment, de 0,5 µg. La diferència no és 

significativa per emprar aquesta tècnica de light scattering, ja que hi ha altres factors que la fan 

desfavorable enfront a l’UV.  

 

5.2.3   Mètodes basats en la quantificació de fòsfor 

 

• Espectroscòpia d’emissió atòmica en plasma acoblat inductivament (ICP-AES). 

 

L’any 1991 es descriu una metodologia per a la determinació de fitat en cereals118. En primer 

lloc, el fitat es separa i es concentra en un resina de bescanvi aniònic millorant-se d’aquesta 

manera la selectivitat i la sensibilitat. Després de la seva elució, es determina el fòsfor total per 

espectrofotometria d’emissió atòmica en plasma acoblat inductivament (ICP-AES) i es refereix el 
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resultats al fitat. Amb aquest mètode usant el ICP-AES s’eliminen les dificultats que es trobaven 

emprant les metodologies tradicionals per realitzar la digestió àcida i la determinació 

espectrofotomètrica de fòsfor. Usant un procés similar, es pot portar a terme la determinació de 

fitat en orina, aïllant i concentrant el fitat en una resina de bescanvi aniònic119. El fitat s’elueix 

amb l’àcid concentrat i es concentra evaporant l’eluent. La determinació de fòsfor permet la 

quantificació de fitat. És un progrés important en la determinació de fitat en mostres biològiques, 

ja que és un mètode relativament simple i ràpid que no necessita grans tractaments de mostra. 

S’evita tenir que realitzar processos previs d’hidròlisi encara que la falta de sensibilitat obliga a 

fer l’etapa prèvia de concentració per evaporació. No obstant això, l’inconvenient que presenta 

aquesta metodologia és que necessita de 500 mL de mostra d’orina per a la seva determinació, i 

aquest volum és excessiu.  

 

S’ha descrit un mètode analític d’inducció de plasma acoblat (ICP-MS), per a la determinació del 

fitat en mostres d’orina humana basant-se en la quantificació del fòsfor total120. Per a la 

separació dels fosfats inorgànics, pirofosfats o altres compostos amb fòsfor, del fitat, es realitza 

mitjançant extracció de bescanvi aniònic en fase sòlida (SPE, de les sigles en anglès Solid 

Phase Extraction). La separació de fitat i la seva recuperació es verificà en l’orina artificial. El 

rang lineal de la determinació de fitat és 20 - 600 mg fitat/L amb un límit de detecció de 5 µg/L. 

La manca de selectivitat dels compostos de fòsfor quan es determina el 31P a través d'ICP-MS 

pot ser resolt satisfactòriament mitjançant la seva separació selectiva d'intercanvi aniònic i la 

purificació de fitat en la mostra d’orina. 

 

D'altra banda, s’ha desenvolupat una metodologia d’ICP amb emissió atòmica (ICP-AES) per a 

l’anàlisi rutinari de fitat, també basat en la determinació de fòsfor121. Aquest procediment també 

requereix la separació cromatogràfica de fitat d’altres compostos que contenen fòsfor. Mostra un 

límit de detecció de fitat 64 µg/L i un límit de quantificació de 213 µg/L. Aquest mètode és menys 

sensible que l'ICP-MS120 descrit anteriorment, però suficient, i més adequat per a l’anàlisi rutinari 

de fitat en l’orina.  

 

També s’ha desenvolupat un mètode per a la determinació d’àcid fític (InsP6) i els seus 

productes de degradació (IP1 - IP5) per cromatografia de parells iònics acoblat a plasma amb 

espectròmetre de masses (ICP-MS-SF)122. El mètode es provà en primer lloc amb un hidrolitzat 

d’àcid fític comercial i després s’aplicà a diverses mostres reals com amb nous, cereals, llegums, 

cervesa... En totes les mostres es detectaren els diferents patrons d’inositol fosfat. La separació 
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de les sis espècies de fòsfor fou possible gràcies a un gradient d’elució, utilitzant hidròxid de 

tetrabutilamoni (TBA) com a reactiu de parell iònic. El límit de detecció és de 230 ng/g. 

 

Recentment, un altre mètode s’ha validat per a la determinació i quantificació d’inositols en 

porcs123. Els InsP2 - InsP6 es separen mitjançant una columna de Dionex CarboPacTM emprant 

un gradient d’1,5 mol/L d’àcid metanosulfònic i aigua. Aquest canvi del clorhídric per l’àcid 

metansulfònic que normalment s’utilitzava abans, presenta dues avantatges. D’una banda, la 

línia base obtinguda durant la separació és gairebé horitzontal i a més, no és necessari emprar 

equipament ICP inert, ja que el metasulfónic no és tan agressiu com el clorhídric. Per a la 

quantificació del fòsfor s’emprà l’ICP-MS i utilitzant factors de correcció pels diferents isòmers 

permeté usar InsP6 com a estàndard de calibratge. Els límits de detecció pels InsP2 - InsP6 són 

del rang de 0,9 – 4,4 mg fòsfor/L. 

 

Un nou mètode es desenvolupà per a l’anàlisi dels pirofosfats i de l’àcid fític en mostres 

d’orina124. L’objectiu del treball és la validació d’un nou mètode per determinar els inhibidors en 

mostres d’orina de forma selectiva i la seva aplicació al diagnòstic dels pacients litiàsics. En 

primer lloc es realitza una purificació de la mostra d’orina, mitjançant una extracció d’intercanvi 

d’anions en fase sòlida (SPE). Llavors, els compostos de fòsfor són analitzats mesurant el 

contingut de 31P per espectrometria de masses de plasma acoblat inductivament (ICP-MS), en 

els extractes de l’orina purificada. El mètode s’aplicà amb èxit a les mostres d’orina humana, 

donant resultats amb l’exactitud i precisió adequades, i tenint en compte l’anàlisi dels inhibidors 

de fòsfor de la urolitiasi en l’orina (pirofosfats i fitat). Així mateix, les concentracions de PPi i InsP6 

en pacients que pateixen urolitiasi oxalocàlcica són significativament inferiors a les dels controls 

sans, donant suport al fet que el risc de litiasi oxalocàlcica augmenta quan disminueixen les 

quantitats de fitat.  

 

• Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN). 

 

L’espectroscòpia de RMN és un tècnica adequada per a l’anàlisi de fitat així com dels seus 

productes d’hidròlisi (InsP1 - InsP5), incloent els diferents estereoisòmers.  

 

S’aplicà aquesta metodologia amb cert èxit en recerca biomèdica125. L’espectroscòpia RMN de 

31P, té una potencial aplicació com a tècnica d’anàlisi per a la determinació del contingut de fitat 

en certs teixits humans, i en principi seria apropiada per a la seva detecció i enllaç amb altres 
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components. A més, també sembla adequada per l’estudi del metabolisme del fitat i la seva 

degradació durant el procés de menjar, oferint avantatges per la seva especificitat126. S’emprà un 

mètode d’alta resolució de RMN - 31P no invasiu, per a l’estudi del contingut de fòsfor en 

compostos de teixits intactes i suspensions cel·lulars. En comparació amb altres tècniques, com 

amb la HPLC, la RMN permetria directament la detecció i quantificació dels compostos de fosfat 

pels mateixos experiments. No és necessari emprar estàndard d’inositol per RMN, i sí ho és per 

altres tècniques com HPLC127.  

 

Però la baixa sensibilitat dels mètodes RMN poden causar dificultats en la detecció del contingut 

dels inositols fosfat inferiors en mostres biològiques i fisiològiques, com cèl·lules i teixits. No 

obstant això, la RMN s’ha aplicat amb èxit en l’anàlisi de rutina de diferents fosfats inorgànics de 

diferents inositols fosfats en extractes de plantes i mostres d’aliments128. En els sistemes 

desenvolupats, s’ha utilitzat amb desacoblament de protó per eliminar les interaccions entre els 

protons i els fòsfor.  

 

Quan s’analitza l’InsP6 per RMN, s’observen quatre pics ressonants ja que la molècula de fitat té 

un pla de simetria entre el C-2 i el C-5. Per tant la molècula conté 4 tipus de fòsfors: el senyal de 

fòsfor del C-1 i C-3, així com el de C-4 i C-6, són idèntics. 

 
Figura 17. Pla de simetria del myo-inositol hexafosfat. 

 
Quan el fitat s’hidrolitza (amb fitases per exemple), apareixen nous senyals degut a la formació 

de productes de la hidròlisi de fitat (InsP1- InsP5). Els inositols pentafosfats són el primer 

producte de degradació, i presenta cinc pics, ja que és una molècula asimètrica128. L’assignació 

dels pics derivats dels tetra- i tris-fosfat és cada vegada més difícil quan es generen els diferents 

isòmers. Els inositol mono- i di-fosfat també s’identifiquen. S’han aplicat metodologies RMN 2D 

de protó que permeten diferenciar els isòmers de l’inositol trisfosfat 1,2,3 i 1,2,6-P3, formats per 

hidròlisi amb fitases, que no són separables per HPLC129, ja que elueixen al mateix temps. Per 

aquestes mostres és un bon mètode i ofereix avantatges respecte la HPLC. Així mateix, la RMN 

és un mètode no invasiu d’anàlisi.  
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No obstant això, per a l’anàlisi de mostres en matrius biològiques no és suficientment sensible ni 

permet quantificar els pics. A més, cal destacar que els equips de RMN són cars i requereixen 

coneixements especialitzats per a interpretar correctament els espectres complexos heterogenis 

de sistemes biològics. 

 

5.3 Altres metodologies 
 
 
A més dels mètodes descrits per quantificar fitat i/o els seus derivats, s’han descrit altres 

alternatives per a la determinació del fitat.  

 

Com hem comentat, el fitat és un potent inhibidor del creixement cristal·lí de l’oxalat càlcic. 

Aquesta propietat s’utilitzà per a la seva determinació130. S’estudià la cinètica del creixement 

cristal·lí de l’oxalat càlcic monohidrat mitjançant potenciometria, emprant un elèctrode selectiu de 

calci. L’efecte d’inhibició del fitat permet una quantificació en un interval de 30 - 600 µg/L. Aquest 

procediment s’aplicà en la determinació directa del fitat en orina i en un producte farmacèutic.  

 

També s’han emprat tècniques d’anàlisi de flux per a la determinació del fitat131. En concret es 

tracta d’una metodologia d’anàlisi per injecció en flux (FIA) que es basa en una modificació del 

mètode de blau d’heteropoliàcid. La interferència del fosfat s’elimina mitjançant resines de 

bescanvi aniònic. Encara que és un mètode senzill i que permet un mostreig elevat (60 mostres 

per hora) presenta el mateix desavantatge que la majoria dels mètodes i és que el límit de 

detecció no permet la quantificació del fitat en mostres biològiques.  

 

Una altra tècnica emprada per a la determinació del myo-inositol hexafosfat és l’electroforesi 

capil·lar132,133. A més hi ha una metodologia134 amb detecció fotomètrica indirecta. S’utilitza un 

sistema per injecció en flux, que inclou una microcolumna amb resina de bescanvi aniònic, usat 

per l’extracció del fitat. El sistema per injecció de flux està acoblat automàticament a l’equip 

d’electroforesi capil·lar a través d’una interfase mecànica. No obstant això, la seva sensibilitat 

també només permet la quantificació de fitat en mostres d’aliments. 

 

Finalment, un controvertit estudi135 quantificà el fitat marcat amb 3H i 32P emprant HPLC i 

mesurant la radiació per contatge, emprant una matriu biològica de sang humana i orina. Les 

conclusions d’aquest estudi suggereixen que els humans fem la síntesi del fitat de novo i que el 

fitat de la dieta no tindria l’eficàcia. No obstant això, aquest mètode no ha pogut ser reproduït 
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emprant mostres patró amb concentracions conegudes de fitat, ni amb mostres de matrius 

biològiques amb addició de quantitats conegudes de fitat. Per tant, probablement, no s’ha 

realitzat un tractament correcte o una extracció total del fitat de les matrius biològiques emprades 

i per tant, no és un mètode fiable mentre no sigui reproduïble.  
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CAPITOL 2 – DESENVOLUPAMENT D’UNA METODOLOGIA 
ANALÍTICA PER SER APLICADA A MATRIUS BIOLÒGIQUES.  

 
 
1 Introducció.  
 
En aquest capítol es descriu el desenvolupament realitzat per a l’obtenció d’una metodologia 

analítica per a la determinació del fitat en mostres biològiques. 

 

Figura 1. Estructura del (1R, 2S, 3S, 4R, 4R, 6S) – ciclohexà – 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexol 

 

Els principals inconvenients trobats durant aquest desenvolupament han estat deguts a 

l’estructura i les característiques físico-químiques de la molècula de myo-inositol hexafosfat : 

 

a. Compost fosforilat altament carregat en condicions fisiològiques. El fitat és una molècula 

amb 6 grups fosfat, i per tant amb 12 pKas. En concret, els pKas de la molècula es 

presenten a la Taula 11.   

 

Per tant, considerant el pH del plasma sanguini (pH = 7,4) o el pH urinari (pH = 5 - 8), el 

fitat té entre 6 i 8 dels seus grups hidroxils que es troben desprotonats, el que significa 

una elevada càrrega negativa en condicions fisiològiques. Com a conseqüència 

d’aquesta variabilitat en el grau d’ionització de la molècula, és important controlar els 

canvis de pH. 
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Taula 1. Presentació dels diferents pKas del myo-inositol hexafostat. 

 

pKa *a *b
1 -0,15 -0,14

2 0,41 0,4

3 0,85 0,82

4 1,84 ± 0,01 1,57

5 2,61 ± 0,01 2,58 ± 0,03

6 3,72 ± 0,02 3,63 ± 0,01

7 5,99 ± 0,01 5,98 ± 0,01

8 7,11 ± 0,06 7,15 ± 0,09

9 8,96 ± 0,07 9,08 ± 0,05

10 10,43 ± 0,01 10,54 ± 0,01

11 10,98 ± 0,11 11,08 ± 0,05

12 11,76 ± 0,40 11,76 ± 0,05
 

*a: CL = 0.0175 M; 150 punts experimentals  *b: CL = 0.00606 M; 101 punts experimentals. 

 

b. Malgrat la petita grandària que presenta la molècula d’inositol, que té un pes molecular 

de 180,15 g/mol, l’àcid fític mostra una densitat de càrrega molt elevada i té un major pes 

molecular (660 g/mol). 

 

c. Una altre caracterísitica que dificulta la caracterítzació del fitat per tècniques 

espectrofotomètriques és l’absència d’importants bandes d’absorció a la regió de 

l’espectre UV-Vis, que fa que no pugui ser quantificat emprant mètodes 

espectrofotomètrics directes. 

 

Així mateix, cal remarcar la importància d’aquest desenvolupament analític aplicat a matrius 

biològiques, ja que els mètodes descrits en la bibliografia (comentats en el capítol 1), estan 

enfocats principalment a la determinació del fitat en mostres alimentàries i en preparacions 

farmacèutiques, que tenen una major quantitat d’actiu que el que trobem en matrius biològiques 

com plasma i/o orina. A la literatura hi ha pocs mètodes aplicables a la determinació de fitat a 

mostres biològiques, ja que calen mètodes amb una elevada sensibilitat i una pre-tractament de 

la mostra biològica molt acurat.  
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2 Determinació directa de l’InsP6 per Cromatografia iònica  
 

2.1 Introducció 
 

S’han realitzat diverses aplicacions de determinació de fitat en aliments2,3 emprant aquesta 

tècnica. S’extreu dels aliments el fitat en mèdi àcid (HCl), es concentra i s’injecta a un 

cromatògraf de líquids. La fase estacionària és una columna de bescanvi aniònic (OmniPac Pax 

100) mentre que la separació es porta a terme amb una elució en gradient, emprant proporcions 

variables de NaOH 200 mM, H2O i isopropanol. Abans de la detecció conductimètrica, l’eluent es 

fa circular a través d’una supressora iònica que es regenera contínuament amb àcid sulfúric 50 

mM. El límit de detecció es situa a 0,0001 µmol/L, mentre que el límit de quantificació es situa 

sobre els 0,1 µmol/L i l’interval de linealitat de 0,01 mmol/L fins 0,16 mmol/L. 

 

2.2 Material i mètodes 
 

i) Preparació de reactius i patrons 

 

REACTIUS 

Tots els reactius emprats són de grau analític i per ús en HPLC. 

Els reactius comercials adquirits: àcid clorhídric (Panreac), fitat potàssic, isopropanol, àcid 

sulfúric, hidròxid de sodi, peròxid d’hidrogen 30%, (Sigma Aldrich), fitat sòdic (Tsuno Fine 

Chemicals). 

 

ELUENTS I DISSOLUCIONS 

L’aigua desionitzada per preparar les dissolucions fou purificada amb un sistema ultra pur 

Millipore amb una resistència de 18 MΩ cm ( Synergy Water Purification System, Millipore). 

Per a la preparació dels eluents, s’ha fet bombollejar l’aigua desionitzada amb Heli durant 15 

minuts, desprès s’ha afegit amb una pipeta el volum necessari d’hidròxid de sodi o d’isopropanol, 

i s’ha tornat a bombollejar uns 15 minuts. D’aquesta manera, s’elimina el diòxid de carboni dissolt 

en aigua, i es minimitza la formació de carbonats que podrien influir negativament en la posterior 

determinació. No obstant això, en algunes anàlisis s’emprà un generador d’eluients. 

 

NaOH 200 mM: 40 mL de NaOH 5 M fins un volum d’1 L amb aigua desionitzada. 

Isopropanol 50%: 250 mL d’isopropanol fins un volum de 500 mL amb aigua desionitzada. 

Isopropanol 1%: 10 mL d’isopropnol fins un volum d’1 L amb aigua desionitzada. 
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Àcid sulfúric 200 mM: 1,1 mL d’àcid sulfúric concentrat fins un volum de 100 mL. 

H2O2  6%: 1 mL de H2O2 30% fins un volum de 5 mL amb aigua desionitzada. 

 

PATRONS 

Es realitzaren proves amb fitat sòdic i potàssic amb una concentració de 20 ppm: 0,1 g en 100 mL 

i posterior dilució 1:50. A partir d’aquesta dissolució mare, es prepararen els següents patrons de 

fitat mitjançant dilucions: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 10,0 – 20,0 (ppm). 

Altres proves es realitzen a partir d’una solució 1000 ppm: 1 g en 1 L i amb les seves dilucions: 

1:2 per obtenir la solució de 500 ppm i una dilució 1:10 per obtenir-ne una de 100 ppm. 

 

 ii) Condicions cromatogràfiques  

 

- Equip: Dionex DX500 amb detector de conductivitat i supressora iònica 

ASRS-4mm (300 mA). 

- Columna Omnipac® PAX-100 (4 x 250 mm) i PAX-100 Guard (4x50 mm).  

PAX: Polimer (DVB (divinyl benzene) Anionic Exchange. 

Columna per bescanvi aniònic i separació en fase reversa. 

- Fase mòbil: Eluent A: Isopropanol 1%. 

Eluent B: NaOH 200 mM. 

Eluent C: Isopropanol 50%. 

- Condicions del gradient inicial: 

 
Temps (min) % A % B % C 

0 63 35 2 
0,5 63 35 2 
2,5 44 54 2 
30 43 55 2 
31,5 63 35 2 
36 63 35 2 

 

 

2.3 Resultats i discussió 
 

En primer lloc es realitzaren diferents assajos per a posar a punt la tècnica de la cromatografia 

iònica, per a la determinació de fitat. 
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i) Cromatograma de la mostra de fitat potàssic a 20 ppm. 

Figura 2. Cromatograma del fitat potàssic 20 ppm 

 

A  la figura 2 es mostra el cromatograma obtingut i es determinà que el pic que surt a 12,1 minuts 

correspon al fitat. Així mateix, el pic que elueix a 2,9 minuts és el que prové del fosfat.  

 

ii) Cromatograma de la mateixa concentració de fitat, 20 ppm, d’una mostra de fitat sòdic.  

Figura 3. Cromatograma del fitat sòdic 20 ppm 

 

En el cromatograma (Figura 3) s’observen dues impureses a 13,7 i 19,7 minuts. En aquest cas, 

també s’observa que el pic del fosfat és menor que en el primer espectre. El fitat elueix a un 

temps de retenció de 12,46 minuts. 
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iii) Degradació forçada mitjançant diferents condicions.  

 

Es realitzà un estudi amb diferents condicions dràstiques per estudiar la tècnica analítica en 

condicions de degradació forçada, donant així una idea de la selectivitat del mètode. 

 

* Digestió amb H2O2 al 6%: S’introduiren 2 g de fitat sòdic amb 1 mL de H2O2 6% en un 

vial tancat dins una càmara tipus C (40ºC i 75% Humitat relativa) durant 1 mes. 

* Hidròlisi química del patró: S’introduiren 50 mL de la solució patró de fitat 500 ppm amb 

HCl 1 M en un autoclau a 121ºC durant 1 h. 

 

A la següent figura, es mostra el cromatograma corresponent a la degradació per oxidació (H2O2 

al 6%) on s’observa que quan es degrada el fitat augmenta el pic de l’anió fosfat i disminueix el 

del fitat. 

 
Figura 4. Cromatograma del fitat després de digestió oxidativa. 

 

D’altra banda, amb la degradació química del patró amb HCl, tal i com es mostra al següent 

cromatograma, s’ha produït un important augment del pic del fosfat i una disminució considerable 

del fitat. Igualment s’observa la presència de productes de degradació a 6, 11, 12, 14,8, 16,7, 

19,5 i 21,7 minuts. 

 

Cal destacar que s’observa que els productes de degradació que apareixen als temps de retenció 

14,8 i 21,7 minuts es corresponen amb les impureses 1 i 2 respectivament de la mostra inicial de 

fitat sòdic. 
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Figura 5. Cromatograma del fitat després de degradació àcida.  

(PD: Producte de Degradació) 

 

 

 
Linealitat i calibratge 
 
Els resultats dels patrons estàndard de fosfats i fitat es mostren a continaució:  
 
Fosfat: 
 

       

concentració de 
fosfat (ppm) àrea

0,05 0,0035

0,1 0,0079

0,15 0,0125

0,2 0,0174

0,5 0,0449

1 0,0929

2 0,1902

2,5 0,2390

3 0,2861

4 0,3881

5 0,4921

Calibratge de fosfat

       

Calibratge fosfat
y = 0,098x - 0,0035

R2 = 0,9997

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5 6
Concentració de fosfat (ppm)

àr
ea

 
Figura 6. Dades obtingudes i representació de la recta de calibratge per al fosfat. 

 
S’observa una resposta lineal per al fosfat que s’ajusta a una recta amb regressió 0,9997, en les 
condicions assajades. 
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Fitat: 
 

    

concentració de 
fitat (ppm) àrea

0,1 0,0041

0,2 0,0083

0,3 0,0146

0,5 0,0267

1 0,0601

2 0,1358

3 0,2153

4 0,2989

5 0,3756

10 0,8306

20 1,6783

Calibratge de fitat

       

Calibratge fitat y = 0,0003x2 + 0,0795x - 0,0151
R2 = 0,9995

0

0,5

1

1,5

2

0 5 10 15 20 25

Concentració de fitat (ppm)

àr
ea

 
Figura 7. Dades obtingudes i representació de la recta de calibratge del fitat. 

 

Es comprova que els factors de resposta augmenten en augmentar la concentració. L’interval de 

confiança de l’ordenada a l’origen no inclou el zero. No s’ajusta a una equació lineal, així que 

s’ajusta a una equació de segon grau.  

 

S’ha comprovat doncs que s’ajusta a una corba de segon grau:  Y=  0,0003 x2 + 0,0795 x - 

0,0151 fins a nivells de 0,1 ppm.  

 

Tot i que s’obté una certa sensibilitat, s’obte una linealitat de la tècnica a nivell de 0,1 ppm – 20 

ppm (equivalent doncs a 0,126 µmol/L – 25 µmol/L) que és força superior a la linealitat del 

mètode descrit en la bibliografia (0,01 mmol/L – 0,16 mmol/L).  

 

No obstant això, la injecció de mostres biològiques conduí a cromatogrames amb una gran 

oscil·lació de la línia base d’impossible interpretació. 

 

2.4 Conclusions 
 

Mitjançant aquest desenvolupament s’ha obtingut una tècnica analítica selectiva per l’actiu i els 

seus productes de degradació. Però té una limitació molt important i no és útil per a la 

quantificació del fitat en mostres biològiques degut a la seva sensibilitat i per la impossibilitat de 

distingir pics cromatogràfics nítids dins cromatogrames amb molt renou de fons, provocat per la 

matriu de la mostra i el seu pretractament. Per tant, s’han de realitzar més tasques de 

desenvolupament per augmentar la sensibilitat de la tècnica. Concretament, s’assajaran les 
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mateixes condicions però emprant un derivatitzant del fitat i la seva detecció per colorimetria, 

enlloc de per conductivitat. 

 

Cal remarcar, que és un mètode que s’ha validat i s’està emprant per tasques de determinació i 

quantificació de fitat en fàrmacs, fins el seu límit de quantificació amb patrons de 0,084 ppm. 

 

 

3 Determinació indirecte del InsP6 mitjançant derivatització i detecció per absorció 
UV-Vis. 

 

3.1 Introducció 
 

La derivatització és una de les tècniques més emprades per a la determinació d’analits que no 

poden ser detectats en la seva forma natural. Consisteix en la transformació del fitat en un 

associat iònic que pot ser així més fàcilment retingut i eluït pel sistema cromatogràfic. Amb la 

derivatització s’augmenta la sensibilitat i selectivitat, i permet també eliminar interferències i 

emprar uns altres detectors, ja que la no absorció UV-Vis del fitat és un dels principals 

inconvenients.  

 

Si la formació dels derivats iònics en la mostra es produeix abans d’entrar a la columna 

s’anomena derivatització pre-columna, si es produeix a la mateixa columna és la derivatització “in 

situ”, i si és posterior al pas dels components per la columna, però abans d’entrar al sistema de 

detecció, és la derivatització post-columna4. 

 

En primer lloc es realitzà una temptativa de determinació del fitat mitjançant cromatografia líquida 

d’alta resolució i detecció colorimètrica, emprant una derivatització, en medi bàsic, amb 4-(2-

pyridylazo)-resorcinol (PAR) i Itri5. Aquest és un mètode convencional en la determinació de 

metalls com els lantànids6 així com en la determinació de cations i anions7. També s’utilitza per a 

la quantificació d’alguns sucres, ja que la reacció amb el resorcinol permet la formació d’un 

compost acolorit.  

 

En segon lloc es temptà la determinació del fitat per derivatització àcida, en un primer moment 

amb Y/PAR8, mètode convencional en la determinació de metalls de transició9, i s’empra amb 

metalls com l’Itri per a la determinació d’inositol fosfat10. La derivatització àcida Y/PAR té lloc en 

una reacció post-columna i la detecció del PAR és a 520 nm. Posteriorment es temptà un nou 
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assaig de derivatització àcida formant un complex amb Fe3+/HClO4 tal i com havien publicat l’any 

1985 els autors Phillippy i Johson11. Aquest darrer mètode de determinació per colorimetria d’àcid 

fític emprant derivatització àcida, fou desenvolupat per a la detecció en aliments. Concretament 

per determinar fític en un preparat de pols per a lactants, en farina de soja, en soja, en blat i en pa 

de blat. Permet la injecció directa dels extractes a la columna, sense necessitat d’una etapa de 

purificació. Els autors van determinar el fitat mitjançant una dissolució de nitrat fèrric en medi 

perclòric (0,1% Fe(NO3)3 en 2% HClO4) i van mostrar una bona separació de diferents inositols 

fosfats mitjançant una columna Ionpac® AS3 de bescanvi aniònic i amb una postcolumna Ionpac® 

AG3, de Dionex, usant un gradient de nítric (0 - 0,155 M). Aquest eluent permet la formació per 

reacció post-columna de complexos de Fe3+ amb anions fitat mesurables a 290 nm, amb un límit 

de detecció d’1-2 nmol d’àcid fític.  

 

Finalment, es realitzà una altre temptativa de derivatització basada en l’aplicació d’un mètode 

cromatogràfic per a la determinació fotomètrica de l’àcid fític a 500 nm12. El fonament químic es 

centra en l’acció del fitat sobre la formació d’un complex Fe3+/ SCN- que és acolorit. L’àcid fític 

quela el metall del complex Fe-tiocianat, donant lloc a un descens en la concentració d’aquest i 

per tant es mesura aquest descens en l’absorbància del complex acolorit com a senyal analític. 

Aquest procediment HPLC/UV-Vis dóna una resposta lineal a la concentració de fitat en un rang 

de 10 – 125 µg/mL i té un límit de detecció de 0,5 µg/mL 

 

3.2 Material i mètodes 
 

 i) Preparació de reactius i patrons. 

 

REACTIUS 

Àcid clorhídric (Panreac), Isopropanol, fitat potàssic, 4-(2-pyridylazo)-resorcinol (PAR), 

trietanolamina, Clorur d’Itri (III), Nitrat d’Itri (III) hexahidrat, àcid perclòric (Sigma Aldrich), Clorur 

de Ferro (III) hexahidrat, Nitrat de Ferro (III) nonhidrat, àcid nítric, hidròxid de sodi, acetonitril i 

tiocianat d’amoni (Merck). 

 

ELUENTS I DISSOLUCIONS 

L’aigua desionitzada per preparar les dissolucions fou purificada amb un sistema ultra pur 

Millipore amb una resistència de 18 MΩ cm ( Synergy Water Purification System, Millipore). 
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Per a la preparació dels eluents, s’ha fet bombollejar l’aigua desionitzada amb Heli durant 15 

minuts, desprès s’ha afegit amb una pipeta el volum necessari d’hidròxid de sodi o d’isopropanol, 

i s’ha tornat a bombollejar uns 15 minuts. D’aquesta manera, s’elimina el diòxid de carboni dissolt 

en aigua, i es minimitza la formació de carbonats que podrien influir negativament en la posterior 

determinació. No obstant això, en algunes anàlisis s’emprà un generador d’eluients. 

 

Isopropanol 50%: 250 mL d’isopropanol fins un volum de 500 mL amb aigua desionitzada. 

Isopropanol 1%: 10 mL d’isopropanol fins un volum d’1 L amb aigua desionitzada. 

PAR 0,3 mM: 6,45 mg PAR en 100 mL d’aigua desionitzada. 

Trietanolamina 1,6 M: 21,3 mL de trietanolamina en 100 mL d’aigua desionitzada. 

Y(NO3)3·6 H2O 22,5 µM: 8,6 mg de Y(NO3)3·6 H2O en 1 L d’aigua desionitzada. 

YCl3 14 µM: 279 µg de YCl3 en 100 mL d’aigua desionitzada. 

Solució stock d’àcid perclòric 0,33 M: 28 ml d’àcid perclòric en 1 L d’aigua desionitzada. 

Solució de nitrat de Fe(III) 1 g/L: 1 g de nitrat de ferro dissolt en aigua desionitzada fins a un 

volum d’1 L.  

Solució stock de Fe (III) 1000 µg/mL:  250 mg dissolts en aigua desionitzada fins a un volum de 

250 mL.   

Solució de Fe (III) 500 µg/mL: es prepara una dilució 1:2 de la solució stock de Fe(III) 1000 

µg/mL. 

Solució stock de tiocianat d’amoni 5000 µg/mL: 1,25 g de tiocianat d’amoni fins un volum de 250 

mL.  

Solució de tiocianat d’amoni  2500 µg/mL: es prepara una dilució 1:2 de la solució stock.  

 

Solució A : Fe (III) a 500 µg/mL i tiocianat 2500 µg/mL 

Solució B: Fe (III)  a 1000 µg/mL i tiocianat 5000 µg/mL. 

 

Per a la preparació dels patrons en un tub de vidre de 3 mL, es mesclen 1 mL solució standard 

amb 2 mL de solució Fe(III) – tiocianat (Sol A o B). Es mescla en un bany a 37ºC durant 2,5 h, i 

després es deixa a temperatura ambient. Després de centrifugar durant 5 min, s’injecta un volum 

de 50 µl en l’HPLC - UV 

 

PATRONS 

D’una banda, es van fer assajos amb dos patrons més diluïts de fitat potàssic comercial (Sigma 

Aldrich) amb una concentració de 100 ppm i una altre de 250 ppm. 
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Així mateix, per a la preparació de les solucions estàndard més concentrades s’emprà el fitat 

potàssic amb la següent taula de concentracions: 0 - 0,1 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 100 µg/mL. La solució 

stock estàndard de fitat és d’1 mg/mL es preparà amb aigua desionitzada i les solucions 

estàndard es prepararen per dilució de l’stock amb la concentració apropiada.  

 

ii) Condicions cromatogràfiques 

 

Condicions del gradient amb derivatització bàsica: 

 

- Equip:    Dionex DX500 amb detector de colorimetria. 

- Columna Omnipac® PAX-100 (4 x 250 mm) i PAX-100 Guard (4x50 mm).  

PAX: Anion-Exchange DVB (divinyl benzene) Polymer. Columna 

(i precolumna) per bescanvi aniònic combinat amb separació en 

fase reversa. 

- Fase mòbil: A 63%:B 35%:C 2% 

Eluent A: Isopropanol 1%. 

Eluent B: NaOH 200 mM + Nitrat d’Itri 22,4 µM. 

Eluent C: Isopropanol 50%. 

- Gradient: 

 

 

 

 

 

 

 

- Flux de fase mòbil:  1 mL/min. 

- Derivatitzant:  PAR 0,3 mM + Trietanolamina 1,6 mM a pH = 9. 

- Flux del derivatitzant: 0,4 mL/min 

- Vol. Injecció:  25 µL 

- Detecció:  Detector d’absorbància a 290 nm y a 520 nm. 

 

 

 

Temps (min) % A % B % C 
0 63 35 2 

0,5 63 35 2 

2,5 44 54 2 

30 44 55 2 

30,5 37 61 2 

40 37 61 2 
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Condicions del gradient amb derivatització àcida 

 

- Equip:    Dionex DX500 amb detector de colorimetria. 

- Columna Omnipac® PAX-100 (4 x 250 mm) i PAX-100 Guard (4x50 mm).  

PAX: Anion-Exchange DVB (divinyl benzene) Polymer. Columna 

(i precolumna) per bescanvi aniònic combinat amb separació en 

fase reversa. 

- Fase mòbil: Fase mòbil: A 40%:B 60% 

Eluent A: Isopropanol 1%. 

Eluent B: HCl 500 mM 

- Flux de fase mòbil:  1 mL/min. 

- Derivatitzant:  a) Y / PAR 

b) Fe3+ / HClO4  

- Flux del derivatitzant: 0,5 mL/min 

- Vol. Injecció:  25 µL 

- Detecció:  Detector d’absorbància a 295 nm y 520 nm. 
 

En la derivatització emprant Y/PAR, també es va provar d’incloure Ytri a la fase mòbil (HCl + 

YCl3) i com a derivatitzant PAR/TEA. 

En la derivatització àcida Fe/HClO4, es van estudiar diferents característiques per optimitzar la 

tècnica emprada. Aquestes son les condicions d’inici de l’estudi. 

 

Finalment, les condicions testades amb  derivatització àcida però emprant Fe/SCN-: 

 

- Equip:    UPLC ABSciex amb detector UV. 

- Columna Prodigy (Phenomenex) 5µm ODS3. Separació en fase reversa 

amb fase estacionària C18 i suport de sílice. Mida columna 100 x 

4,6 mm 

- Fase mòbil: H2O/ACN (70/30 i 90/10) amb 0,1 M HNO3. 

- Flux:   1 mL/min. 

- Derivatitzant:  Fe3+/ tiocianat. 

- Flux del derivatitzant: 0,5 mL/min 

- Vol. Injecció:  50 µL  

- Detecció:   Detector d’absorbància UV a 460 nm. 
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3.3 Resultats i discussió 

 

3.3.1   Derivatització bàsica. 

 

Els resultats amb la derivatització bàsica amb PAR/Y no van ser positius. Tot seguit, s’observen 

els cromatogrames de Fitat  a 290 nm i 520 nm. 

 

Figura 8. Cromatogrames obtinguts del fitat. 

A:  a λ = 290 nm. B: a λ = 520 nm. C: pressió. 

 

Com es pot observar al cromatograma representat a la figura 8, presenta una línia base amb molt 

soroll de fons. A més, la pressió oscil·la ja que durant els cromatogrames no roman estable 

(Figura 8 C). Es temptarà la derivatització àcida. 

 

3.3.2   Derivatització àcida. 

3.3.2.1     Derivatització amb Y/PAR 

 

En primer lloc, es van realitzar proves amb injecció sense columna, per tal d’estudiar si hi havia 

reacció mitjançant la detecció del producte, sense separació. 

 

A 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
C 
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Figura 9. Cromatograma del fitat amb derivatització Y/PAR, sense columna. 

Línia blava: fitat 20 ppm. Línia vermella: fitat 100 ppm. Línia verda: fitat 250 ppm. Línia rosa: fitat 500 ppm. 

 

Però després de diverses proves, als cromatogrames obtinguts (Figura 9) només s’observa soroll 

de fons, i no hi ha senyal detectable del producte de derivatització amb Y/PAR o PAR/TEA.  

Per tant, es proven diferents condicions de derivatització àcida. 

 

3.3.2.2    Derivatització amb Fe/HClO4 

 

Després d’unes proves inicials sense columna, sí que s’observà senyal als cromatogrames 

realitzats després de la derivatització amb Fe+3/HClO4 i per tant, s’estudiaren diferents condicions 

de la derivatització àcida amb Ferro i perclòric: 

 

� Volums d’injecció 

 

Es realitzaren unes proves amb diferents volums d’injecció: 25 µL, 50 µL, 75 µL i 100 µL 
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Figura 10. Cromatograma del fitat. Injecció de diferents volumns A: 25 µL. B: 50 µL. C: 75 µL. D: 100 µL 

Línia blava: fitat 20 ppm. Línia vermella: fitat 100 ppm. Línia verda: fitat 250 ppm.  

 

Per tant, descartem el volum d’injecció de 25 µL, ja que s’observa molt de soroll de fons. Es 

continuaren realitzant les proves amb els volums d’injecció de 50, 75, 100 µl. 

 

� Selecció de la longitud d’ona 

 

Es mesurà la longitut d’ona realitzat un escombrat de la mostra, presentat a la següent figura. 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
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Figura 11. Espectre del fitat 250 ppm obtingut mesurant l’Absorbància vs longitut d’ona 

 
L’espectre obtingut del fitat després de la derivatització amb Fe+3/HClO4, mostra un pic màxim 

d’absorció a una longitut d’ona de 280 nm. Per tant, la longitud d’ona seleccionada és de 280 nm.  

 
� Temperatura de la columna 30ºC 

 

Es realitzaren diverses proves amb una mostra de fitat de 250 ppm i els volums d’injecció de 50 

µL, 75 µL i 100 µL a les temperatures de 23ºC i de 30ºC. Els resultats obtinguts eren pics molt 

semblants. Es deixà per estudiar aquesta condició una vegada fixades la resta de variables.  

 

� Flux del derivatitzant  

 

S’estudià el flux del derivatitzant (Fe3+/HClO4) amb dos volums d’injecció diferents per contrastar 

els resultats (volums de 75 µl i 100 µl) de mostres de fitat de 100 ppm i de 250 ppm i els fluxos 

de derivatització de 0,5 mL/min i de 0,6 mL/min.  

 

S’observà que no hi ha gaire diferència amb els fluxos de derivatitzant o fins i tot amb la injecció 

de 100 µl, hi ha una menor resposta a 0,6 mL/min. Per tant, es seleccionà el flux de 0,5 mL/min. 

 

� Loop 2 mL 

 

Es realitzà un estudi amb un loop de 2 mL i els volums d’injecció de 75 µL  i 100 µL  i s’observà 

que hi havia una bona resposta amb aquest loop. Per tant, es decidí que s’empraria aquest loop 

de 2 mL pels estudis. Aquest és un paràmetre important ja que si el loop és massa curt, significa 

que la reacció no és completa, i per tant, s’obté un senyal baix. Així mateix, si el loop és massa 

llarg, sí te lloc la reacció de derivatització, però pot portar problemes de dilució i el senyal és més 
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difús, amb pics més amples i baixos. Per tant, s’ha d’optimitzar una mida adequada per tal que la 

reacció sigui completa i el senyal l’adient. 

 
� Temperatura de la columna 30ºC 

 

Es provà de nou com afecta la temperatura amb les diferents variables fixades:   

• Longitud d’onda: 280 nm 

• Flux de derivatitzant 0,5 mL/min 

• Loop 2 mL 
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Figura 12. Cromatograma del fitat 250 ppm. Injecció de diferents volumns A: 75 µL B: 100 µL.  

Línia blava: 23ºC. Línia vermella: 30ºC. 

 

S’observa una millor resposta a una temperatura de 23ºC.  

 

Per tant, les variables optimitzades són les següents: 

• Longitud d’onda: 280 nm 

• Flux de derivatitzant: 0,5 mL/min 

• Loop: 2 mL 

• Temperatura: 23ºC 

 

Així mateix, s’observa que s’ha de millorar la resolució del pic i per això es proven diferents 

gradients, augmentant la proporció de clorhídric per optimitzar el temps de retenció del fitat. 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
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� Proves amb gradients 

 

Per aquest estudi es prepararen els patrons en medi àcid, enlloc de prepar-se en aigua.  

La fase mòbil segueix essent la mateixa:  A: isopropanol 1%. 

               B: 500 mM de HCl. 

 

Volum d’injecció 75 µl  i 100 µl 
• patró en HCl 500 mM 
 

 
1. Gradient:  0 → 5 min; Fase B: 60% → 70 

5 → 12 min; Fase B: 70%     
 
2. Gradient:  0 → 5 min; Fase B: 60%        

5 →12 min; Fase B: 70%    
 
3. Gradient:  0 → 3 min 60% B 
           3 → 10 min  90% B 
 
4. Gradient: 0 → 3 min 60% B 
            3 → 10 min 100% B 
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Figura 13. Cromatograma del fitat 250 ppm, amb diferents volumns d’injecció. 

Línia blava: Vol. Injectat 75 µL. Línia vermella: 100 µL. 

 

La forma del pic segueix essent molt ample en tots els gradients estudiats i cap d’ells 

aconsegueix millorar-la. 

 

Els senyals obtinguts fent el patró amb HCl no milloren els patrons preparats amb aigua. Per 

tant, es continuarà emprant els patrons amb aigua.  
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� Proves amb la concentració de HCl 
 

Es realitzà una prova emprant HCl 700 mM, enlloc de 500 mM, amb diferents eluents amb 

mètode isocràtic. Però els pics surten menys alts i igual d’amples.  

 

Les proves amb l’eluent A isopropanol 1% i B 700 mM de HCl amb un gradient 0 → 3 min, 90% 

B, tampoc millora el pic, sinó que surt més ample. Per tant, es continuarà treballant amb HCl 500 

mM. 

 
 

� Proves amb diferents dissolvents orgànics.  
 

En primer lloc, es provà d’augmentar la proporció d’isopropanol:  

A isopropanol 1%  

B 500 mM de HCl 

C 50% Isopropanol 

 

Les proves amb mètode isocràtic (A 39%, B 59%, C 2%) no donen bons resultats així que es 

prova elució amb el següent gradient:  

 

Minuts A B C 

0 63 35 2 

0,5 63 35 2 

2,5 44 54 2 

30 44 55 2 

30,5 37 61 2 

40 37 61 2 
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Figura 14Cromatograma de fitat 250 ppm amb gradient. 
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Però com s’observa al cromatograma (Figura 14), tampoc s’obté un bon pic, ja que el senyal és 

ample. 

 
En segon lloc, es prova d’augmentar la proporció d’acetonitril: 

A isopropanol 1%  

B 500 mM de HCl 

C 5% Acetonitril 
 
A més de provar mètode isocràtic, també es fan temptatives amb diferents gradients: 

0 → 3 min 60% B ;   3 → 10 min 80% B 
0 → 3 min 60% B ;   3 → 10 min 90% B 

 
En no obtenir bons resultats, es prova també d’augmentar la fase C a 10% acetonitril i també es 
proven diferents gradients:     

0 → 3 min 60% B;  3 → 10 min 90% B (cromatograma Figura 15). 
0 → 3 min 60% → 90% B 
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Figura 15. Cromatograma de fitat 250 ppm amb gradient (Fase C 10%) 

 
 

Tots els cromatogrames presenten pics amples. No es millora la resolució del pic dels fitat variant 
els solvents orgànics. 
 

� Proves amb parells iònics 

 

Es realitzen temptatives amb diferents parells iònics: 

TFA 0,1% (àcid trifluoroacètic). 

Àcid pentansulfònic. 

Trietilamina: pH ajustat a 3 amb àcid fosfòric. 
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Figura 16. Cromatograma de fitat 250 ppm amb parells iónics.  

A: TFA 0,1%. B: Àcid pentansulfònic. C: Trietilamin a (pH = 3). 

 

Com s’observen als diferents cromatogrames obtinguts (Figura 16), no s’aconsegueix millorar el 

pic amb ningun dels parells iònics assajats. 

 

� Proves en fase reversa 

 

Es realitzen diverses modificacions en les condicions cromatogràfiques: 

Fase mòbil: 0,1 M HNO3 : acetonitril (70:30) 

Flux de fase mòbil 1 mL/min 

Derivatització precolumna: 1:1 fitat:derivatitzant (Fe+3/HClO4) 

 

I s’assagen diferents volums d’injecció: 50 µl, 75 µl i 100 µl. 

 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
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No s’obtenen resultats bons. Les referències bibliogràfiques per l’anàlisi de fitat en fase reversa, 

requereixen etapes de derivatització molt llargues lligades a elevades temperatures.  

 

� Ajustament del pH 

 

Fer feina amb un pH tan baix, pot fer malbé els equips d’HPLC convencionals, ja que els àcids 

ataquen l’acer inoxidable de les diferents peces dels sistema. Per tal de minimitzar els problemes 

amb l’equip es temptà d’ajustar el pH. Es feren diferents proves amb àcid clorhídric 500 mM 

ajustat a pH = 2,5 amb carbonat, i a pH = 1,5 amb NaOH 1 N, però no es s’obtingueren resultats 

positius.  

 

� Proves amb altres àcids  

 

Amb els diferents problemes del pH de la fase mòbil es provà amb altres àcids: 

Àcid fosfòric 500 mM, pH = 1,2 

Àcid acètic  500 mM, pH = 2,47. 

 

Però el pic no apareix amb aquests àcids assajats.   
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Figura 17. Cromatograma de fitat 250 ppm amb diferents àcids. 

A: Àcid fosfòric 500 mM (pH = 1,2). B: Àcid acètic  500 mM (pH = 2,47). 
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� Diferents concentració de HCl 

 

Es provaren diferents concentracions d’àcid clorhídric per estudiar com afecta la retenció del pic i 

el pH de la fase. Concretament, s’estudiaren les concentracions de 50 mM (pH = 1,3), 100 mM 

(pH = 1,05), 300 mM (pH = 0,9), 400 mM (pH = 0,58) i finalment l’emprada fins al moment de 500 

mM (pH = 0,5). 
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Figura 18. Cromatograma de fitat 250 ppm amb diferents concentracións d’àcid clorhídic. 

A: 50 mM. B: 100 mM. C: 300 mM. D: 400 mM. E: 500 mM. 
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Amb les concentracions més diluïdes d’àcid no apareix el pic. La concentració de 500 mM és amb 

la qual s’obté una millor resolució, però insuficient.  

 

3.3.2.3    Derivatització amb Fe3+/SCN- 

 

Finalment, els resultats obtinguts en la derivatització àcida mitjançant Fe i tiocianat, mesurant 

l’absorbància del compost format, són els següents: 

 

El cromatograma obtingut amb la fase mòbil de H2O / ACN (70/30) amb HNO3 0,1 M, ens mostra 

un temps de retenció pel pic de Fe (III) – SCN a 1,4 min, que s’ha d’optimitzar ja que surt molt 

aviat al cromatograma, però ja veiem que sí s’observa senyal i és un pic estret.  

 

Figura 19. Cromatograma de fitat amb derivatització amb Fe/SCN. 

 
Tots els resultats processats s’obtenen a partir de la Solució B Fe-tiocianat ja que amb la Solució 

A la sensitivitat era significativament inferior. 

 
A la Figura 20 es mostren les dades obtingudes per la recta de calibratge. Per a la representació 

de la recta es tenen en compte els resultats per 0, 5, 10 i 100 µg/mL, i s’obté una regressió de 

0,9999. S’estima que el límit inferior de quantificació (LLOQ) serà devers 2 µg/mL. 
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Concentració de fitat (µg/ mL) àrea 1/àrea *10E-7
0 1401363 7,1359
0,1 1415448 7,0649
0,5 1404609 7,1194
1 1398998 7,1480
5 1351972 7,3966
10 1304187 7,6676
100 734361 13,6173

Calibratge Fitat
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Figura 20. Dades obtingudes i representació de la recta de calibratge del fitat. 

 
 

Per comprovar-ho es fa una nova recta de calibratge (concentració 0, 10, 20, 70 i 100 µg/mL). Es 

mesuren els controls de qualitat per tal de calcular la seva concentració a partir de la recta 

obtinguda.   
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Figura 21. Representació de la recta de calibratge del fitat. 

 

A la taula següent es mostren els resultats del calibratge amb els controls de qualitat per triplicat.  
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Taula 2. Comprovació de la linealitat de la recta de calibratge amb controls de qualitat. 

Concentració de fitat (µg/ mL) àrea 1/àrea * 10-7 Concentració calculada
2 1377252 7,2608 10,50
2 1388780 7,2006 9,61
2 1395965 7,1635 9,06

10 1305068 7,6624 16,44
10 1320707 7,5717 15,10
10 1317372 7,5909 15,38

20 1203475 8,3093 26,01
20 1235056 8,0968 22,86
20 1219039 8,2032 24,44

100 709524 14,0940 111,58
100 727631 13,7432 106,39
100 714977 13,9865 109,99

Calibratge fitat

 

 

S’observa que fins a una concentració de 20 µg/mL els resultats no són quantificables, i per tant 

el límit de quantificació seria més elevat de l’estimat inicialment, que era de 2 µg/mL. 

 

3.4 Conclusions 
 

En primer lloc, els estudis de derivatització bàsica emprant Y/PAR mostren problemes d’estabilitat 

de la pressió de l’aparell i no s’obtenen bons resultats amb NaOH.  

En segon lloc, els estudis sense columna de derivatització àcida emprant HCl amb Y/PAR tampoc 

donen lloc a resultats positius, ja que no s’observa el senyal després de diferents assajos. 

En la derivatització àcida amb Fe i perclòric, en les proves realitzades a diferents pH i amb 

diferents àcids, no s’han obtingut bons resultats per a la determinació del fitat. La concentració 

dels àcids és crítica per millorar la sensibilitat del mètodes. A més, aquestes condicions són molt 

agressives per l’equip. La tècnica desenvolupada permet la determinació del fitat i els seus 

possibles productes de degradació però amb un baixa sensibilitat, emprant una fase mòbil amb 

500 mM de clorhídric i un pH = 0,5 que pot fer malbé el sistema cromatogràfic emprat.  

Finalment, els resultats mostrats en els estudis en la derivatització àcida amb Ferro i tiocianat, 

mostren també problemes ja que la sensibilitat del mètode és molt baixa i el seu límit de 

quantificació (LLOQ) estaria al voltant de 20 µg/mL. 

 

Per tant, es conclou que aquest mètode emprant la derivatització i quantificació colorimètrica, no 

és adequat per a la quantificació de fitat a mostres biològiques, ja que resulta agressiva pels 

equips de cromatografia i a més presenta una baixa sensibilitat, així com una baixa precisió. 
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4 Determinació indirecta de l’InsP6 per HPLC-MS 
 

4.1 Introducció 
 

El fonament d’aplicar aquest mètode és la determinació indirecta del fitat per hidròlisi i la 

quantificació de l’inositol en plasma sanguini. És un mètode indirecte descrit a la bibliografia, amb 

hidròlisi química (així com hidròlisi enzimàtica8) per a la quantificació de fitat en mostres 

biològiques (orina humana)13. Aquest mètode descrit empra una metodologia d’HPLC i la detecció 

es realitza per espectrofotometria de masses, monitoritzant m/z = 198 corresponent a l’adducte 

del myo-inositol amb el catió amoni. El límit de detecció del mètode és de 60 µg/L. A més, també 

es comparà el mètode amb el mètode alternatiu GG-MS, trobant-se resultats comparables. 

 

4.2 Material i mètodes 
 

i) Preparació de reactius i patrons 

 

REACTIUS 

Tots els reactius emprats son de puresa cromatogràfica per anàlisi.  

Els reactius comercials adquirits: myo-inositol (Fluka), acetat d’amoni, myo-inositol hexafosfat , 

scyllo-inositol hexafosfat i fitasa (EC 3.1.3.26 de blat) (Sigma), àcid clorhídic, metanol i amoníac 

(Panreac), acetonitril (Merck). 

 

ELUENTS I DISSOLUCIONS 

L’aigua desionitzada per preparar les dissolucions fou purificada amb un sistema ultra pur 

Millipore amb una resistència de 18 MΩ cm ( Synergy Water Purification System, Millipore). 

Per a la preparació dels eluents, s’ha fet bombollejar l’aigua desionitzada amb Heli durant 15 

minuts, desprès s’ha afegit amb una pipeta el volum necessari d’acetat d’amoni i d’acetonitril, i 

s’ha tornat a bombollejar uns 15 minuts. D’aquesta manera, s’elimina el diòxid de carboni dissolt 

en aigua, i es minimitza la formació de carbonats que podrien influir negativament en la posterior 

determinació. 

 

Solució d’acetat d’amoni 5 mM: 385 mg d’acetat d’amoni en 1 L d’aigua desionitzada. 

Solució 2 M HCl: 16,56 mL de la solució 37% de HCl en 100 mL de H2O. 

Solució 50 mM de HCl : 5 mL de la solució a 1 M de HCl (dilució 1:1 de l’anterior) en 100 mL de 

H2O. 
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Solució mare de fitasa 1 mg/mL: 10 mg en 10 mL de H2O. 

Solució 50 µg/mL: 500 µL de la solució mare fins un volum total de 10 mL amb H2O.   
 

PATRONS 

La solució stock de fitat és d’1 mg/mL. 

L’scyllo myo-inositol hexafostat s’utilitza com a patró intern, per evitar error en l’instrumentació. 

 

TRACTAMENT DE MOSTRA 

a) Hidròlisi Química 

Per a la preparació de la mostra de plasma humà es prepara una solució de 100 µg/mL: 

En 4,5 mL plasma s’afegeixen 500 µL de solució stock de fitat 1 mg/mL. Llavors s’ajusta el pH de 

l’extracte a 3 - 4 amb HCl:H2O  1:1, avaluant-se la quantitat afegida.   

S’acondionen 3 columnes de SPE Oasis® MAX (mixed-mode anion exchange) mitjançat 2 mL de 

MeOH  i 2 mL de H2O. S’afegeix 1,5 mL de la solució plasmàtica a cadascuna de les 3 columnes i 

es neteja la columna amb 15 mL d’una solució 50 mM de HCl. S’elueix la columna amb 1 mL de 

HCl 2 M. Es recupera l’elució en un tub d’hidròlisi que tanca hermèticament i es deixa 20 h a 

120ºC. D’aquesta solució s’injectaran 50 µL. 

 

b) Hidròlisi enzimàtica 

Per a la preparació de la mostra de plasma humà es prepara una solució de 100 µg/mL: 

En 4,5 mL plasma s’afegeixen 500 µL de solució stock de fitat 1 mg/mL. Llavors s’ajusta el pH de 

l’extracte a 3-4 amb 1:1 HCl:H2O, evaluant-se la quantitat afegida.   

S’acondionen 3 columnes SPE Oasis® MAX (3cc) mitjançat 2 mL de MeOH  i 2 mL de H2O. 

S’afegeix 1,5 mL de la solució plasmàtica a cadascuna de les 3 columnes i es neteja amb 2 mL 

d’amoníac 5% en H2O. S’elueix la columna amb 2 mL de MeOH i 5% d’àcid fòrmic. S’evapora 

sota un flux de nitrogen a 50ºC. Es realitza la reconstitució amb 1 mL de H2O a pH = 5,15 (ajustat 

amb HCl). A aquesta reconstitució se li afegeix 1 mL d’una solució de fitasa 50 µg/mL i s’incuba 

en un bany a 55ºC durant 1 h. Es recull 0,5 mL de l’extracte i s’afegeix 2 mL de MeOH refredat 

amb gel. Es mescla amb vòrtex i s’incuba 2 min a 100ºC. Llavors es centrifuga 10 min a 12100 g i 

es recull el sobrenedant.  
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ii) Condicions cromatogràfiques 

 

- Equip:    LC-MS Agilent 1100 Series. 

- Columna Aminex HPX-87C de Bio-Rad de bescanvi aniònic. Mida columna 

300 x 7,8 mm. 

- Fase mòbil: Acetat d’amoni 5 mM. 

- Vol. Injecció:  50 µL. 

- Flux:   0,6 mL/min. 

- Detecció: MS. Mode ESI+ (ionització per electrosprai positiva) mitjanat SIM 

(Selected Ion Monitoring) a m/z 198. 

 

4.3 Resultats i Discussió  
 

En aquests assajos no s’obtenen bons resultats, ja que els senyals analítics obtinguts són 

extremadament reduïts.  

Quan s’injecten els diferents patrons la recuperació és molt baixa. Una hipòtesi per explicar 

aquests resultats seria que en aquestes condicions àcides, el pH influeix en la mostra injectada, 

però això no explicaria perquè en el cas de la hidròlisi enzimàtica tampoc s’obtenen bons 

resultats. A més, possiblement hi ha problemes en la no hidròlisi enzimàtica, ja que potser no 

funcioni en aquestes condicions. Finalment, els resultats observats apunten algun problema en el 

tractament previ de la mostra. 

 
 

4.4 Conclusions  
 

La hidròlisi àcida no és compatible amb els requeriments de l’espectrometria de masses així com 

tampoc té lloc la hidròlisi enzimàtica, probablement per les condicions emprades. 

 

La baixa sensibilitat en l’injecció dels patrons així com amb les mostres que han estat tractades 

amb àcid fan que aquest no sigui un mètode adequat per a la quantificació d’inositol en mostres 

amb matriu de plasma sanguini. 
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5 Derivatització de l’InsP6 amb dansyletilendiamina (DED) i detecció per 
fluorescència. 

 
 

5.1 Introducció 
 
Aquest desenvolupament està basat en un mètode emprat per a la detecció fluorescent de 

nucleòsids14. Per millorar la sensitivitat, la detecció fluorescent requereix una derivatització del 

nucleòsid amb dansyl, en presència d’una carbodiimida. D’aquesta manera, després de la 

formació de la fosfamida, la sensibilitat de detecció del nucleòsid (2’,3’- dideoxyadenosina-5’-

monofosfat) amb fluorescència (Límit de quantificació 12 ng/mL) és 160 vegades major que 

mitjançant la detecció UV (Límit de quantificació 1,9 µg/mL). 

 

Aquest mètode permet quantificar productes derivats de la reacció del fosfat amb 

dansyletilenendiamina (DED). Per tant, es fa una derivatització del myo-inositol hexafosfat usant 

la DED, esperant la mateixa reactivitat dels grups fosfat. Això permet formar un complex Fitat-

DED, que serà detectat per fluorescència, amb l’objectiu de millorar la sensibilitat obtinguda per 

derivatització mesurada mitjançant absorció UV-Vis.  

 

5.2 Material i mètodes 
 

i) Preparació de reactius i patrons 

 

REACTIUS 

Tots els reactius emprats són de puresa cromatogràfica per anàlisi.  

Els reactius comercials adquirits: clorur de Dansyl, etilendiamina, carbonat d’amoni, amoníac, 1-

metilimidazole, 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimida, àcid fític (Sigma Aldrich), metanol 

(Panreac). 
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ELUENTS I DISSOLUCIONS 

L’aigua desionitzada per preparar les dissolucions fou purificada amb un sistema ultra pur 

Millipore amb una resistència de 18 MΩ cm ( Synergy Water Purification System, Millipore). 

 

Solució de clorur de Dansyl 100 mM: 134,9 mg en 5 mL de DMF 

Solució d’etilendiamina 110 mM.- 66,2 µl en 10 mL de DMF. 

Solució de carbonat d’amoni 50 mM.- 0,4805 g en 100 mL de H2O 

Solució de DED 50 mM: Afegir 2 mL de la solució de clorur de Dansyl 100 mM a 2 mL de la 

solució d’etilendiamina 110 mM. Es mescla amb el vòrtex i s’evapora sota corrent de nitrogen a 

50ºC. Dissoldre-ho amb 2 mL de MeOH i 2 mL de la solució de carbonat d’amoni 50 mM. 

Finalment s’ajusta el pH 10, amb amoníac. 

 

Solució tampó 1-methylimidazole 100 mM (pH = 7).- 3,935 mL de la solució de 1-methylimidazole 

en 500 mL de H2O. Ajustar el pH = 7 amb àcid fòrmic. 

Solució tampó 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimida 100 mM.- Afegir 0,297 g en 10 mL 

de tampó.  

 

PATRONS 

Solució stock d’àcid fític: 1 mg/mL i 0,1 mg/mL en H2O.  

� Experiment A1 - Afegir 50 µL de la solució d’àcid fític 1 mg/mL, 1000 µL de la solució 

tampó 1-methylimidazole, 50 µL de la solució tampó 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-

ethylcarbodiinide 100 mM i 200 µL de la solució de DED 50 mM. 

� Experiment B - Afegir 50 µL de solució d’àcid fític 1 mg/mL, 1000 µL de la solució tampó 

1-methylimidazole i 200 µL de DED 50 mM. 

� Blanc - 1000 µL de la solució tampó 1-methylimidazole i 200 µL de DED 50 mM 

 

Posteriorment, es realitzaren diferents temptatives en la preparació de les mostres amb algunes 

modificacions de l’Experiment A, fent diferents proves canviant la concentració i quantitat d’àcid 

fític així com la quantitat de la solució de dansyl (composició detallada a la Taula 3). 
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Taula 3. Composició dels patrons dels experiments realitzats amb DED. 

 

De la mateixa manera, es van preparar els blancs necessaris segons les condicions de 

cadascuna de les temptatives (presentats a la taula 4)  

 

Taula 3. Composició dels blancs dels experiments realitzats amb DED. 

 

 

 

 

 

 

Tots els patrons i els blancs, es mesclen i homogeneïtzen amb el vòrtex i es deixen a 30ºC, 

sense llum durant 18 h. 

 

ii) Condicions cromatogràfiques 

 

- Equip:    HPLC (Waters, Alliance 2795H T®). 

- Columna Waters Spherisorb 5 µm SAX (Strong Anion Exchange). Mida 

columna 4,6 x 50 mm. 

- Fase mòbil:  Isocràtic: H2O + 0,1% fòrmic / ACN (20/80). 

Gradient: H2O + 1% fòrmic / ACN (20/80). 

Temps (min) % A % B 
0,01 20 80 
7 20 80 
12 80 20 
13 20 80 
15 20 80 

 

 Àcid fític DED 50 mM. Tampó 1-methylimidazole Tampó carbodiimida 

Experiment A 50µL- 1 mg/mL, 200 µL 1000 µL 50 µL 

Exp. A2 50µL- 0,1 mg/mL, 200 µL 1000 µL 50 µL 

Exp. A3 50µL- 1 mg/mL, 50 µL 1000 µL 50 µL 

Exp. A4 50µL- 0,1 mg/mL, 50 µL 1000 µL 50 µL 

Exp. A5 50µL- 1 mg/mL, 10 µL 1000 µL 50 µL 

Exp. A6 50µL- 0,1 mg/mL, 10 µL 1000 µL 50 µL 

Experiment B 50µL- 1 mg/mL, 200 µL 1000 µL - 

 DED 50 mM. Tampó 1- metilimidazol Tampó carbodiimida 

Blanc inicial A / B 200 µL 1000 µL  

Blanc A1/A2 200 µL 1000 µL 50 µL 

Blanc A3/A4 50 µL 1000 µL 50 µL 

Blanc A5/A6 10 µL 1000 µL 50 µL 
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Gradient: Acetat d’amoni 4 mM/ ACN (90/10) 

Temps (min) % A % B 
0,01 90 10 
7 40 60 
12 90 10 
13 90 10 

 

- Vol. Injecció:  50 µL  

- Flux:   1 mL/min 

- Detecció:  Fluorimètrica a λex 270 nm i λem 546 nm. 

 

 

5.3 Resultats i Discussió 
 

En els cromatograma de l’Experiment A, presentat a la figura 22, s’observen dos pics, que 

podrien correspondre al fitat derivatitzat i al derivatitzant (DED). Al cromatograma del seu blanc 

de reactius, només s’observa un pic, que corroboraria la hipòtesi que el DED és el primer pic del 

cromatograma, a un temps de 0,5 min. 

 

Figura 22. Cromatograma de l’experiment A1 (esquerre) i cromatograma del blanc de reactius (dreta) 

 

Per comprovar-ho, es mesurà ometent la carbodiimida (Experiment B), que és el catalitzador de 

la reacció i així no es completaria la reacció. En aquest cas, a la següent figura es mostra el 

cromatograma obtingut i només s’observa un pic, el que significaria que no s’ha completat la 

reacció i que correspondria doncs al DED sense reaccionar.  
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Figura 23. Cromatograma de l’experiment B (sense catalitzador) 

 

Per tant, per confirmar-ho es prepararen més mostres derivatitzades modificant les condicions de 

l‘experiment A. 

 

Amb les condicions de l’experiment A2, on s’ha disminuït la concentració d’àcid fític, la 

concentració de la mescla de reacció és massa alta per donar informació interessant. Així mateix, 

en el cas dels cromatogrames dels experiments A5 i A6, representats en la Figura 24, on s’ha 

disminuït la concentració del derivatitzant, la concentració de DED és massa baixa i només es pot 

observar un pic inicial. 

 

Figura 24. Cromatograma de l’experiment A5 (esquerre) i de l’experiment A6 (dreta). 

 

En el cas dels experiments A3 i A4, amb concentracions intermèdies de fític i de DED, que es 

mostra a la següent figura, la diferència entre l’àrea del pic del blanc i les mostres amb àcid fític 

podria indicar-nos que una part del fític s’ha derivatitzat, però no es possible separar els 

compostos cromatogràficament.  
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Figura 25. Cromatograma de l’experiment A3 (esquerre) i del seu blanc A3/A4 (dreta). 

 

Per tant, els resultats indiquen que els dos pics de l’experiment inicial A, no correspondrien al 

DED i al complex derivatitzat, ja que aquest segon pic, també l’observem al blanc amb una menor 

concentració de DED. Amb aquest resultats, es fa un nou blanc per l’experiment A, incloent la 

carboimida, que no hi era present, obtenit-se els dos pics també en aquest blanc.  

 

 
Figura 26. Cromatograma del blanc de l’experiment A1. 

 

5.4 Conclusions 
 

La detecció mitjançant fluorescència no permet separar el derivatitzant DED lliure, del complex 

àcid fític-DED. També hi ha dubtes que realment s’hagi format el producte derivatitzat. 

 

Per tant, aquest mètode no és adequat ja que o bé no té lloc la derivatització o bé no es possible 

separar-lo del reactiu de derivatització.  No es descarta que optimitzant les condicions de reacció 

es pogués obtenir un mètode reproduïble per aplicar a certes matrius, però sembla que la 

sensibilitat mitjançant fluorescència seria en qualsevol cas insuficient per mostres biològiques. 
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6 Determinació directa de fitat per HPLC-MS/MS per formació d’associats iònics 
 

6.1 Introducció 
 

Aquest desenvolupament consisteix en una determinació directa de fitat per HPLC-MS i sense 

cap etapa d’hidròlisi. Degut a les dificultats per a la determinació de fitat per MS i amb la intenció 

d’estabilitzar algun adducte en la interfase per electrosprai, es planteja aquest mètode el 

fonament químic del qual és la formació d’un adducte entre el fosfat del fitat utilitzant una amina 

terciària per millorar la ionització del grup fosfat i detectar-lo per ESI-MS. Emprant la N,N’-

dimetilhexilamina (DMHA) s’ha aplicat aquest mètode amb èxit en l’anàlisi de mescles complexes 

de nucleòsids mono-, di- i tri-fosfats15. 

 

 

 

La separació té lloc amb una columna capil·lar Hypersil ODS (base sílica desactivada, C18, 35 

mm x 0,3 mm i 5 µm de mida de partícula) per HPLC i la detecció mitjançant electrosprai (mode 

negatiu) amb espectrometria tàndem de masses (ESI-MS). Així mateix, optimitzant aquest 

desenvolupament, també s’ha realitzat l’associació amb una altre amina terciària, trietilamina 

(TEA). 

 

 

6.2 Material i mètodes 
 

i) Reactius i patrons 

 

REACTIUS 

Tots els reactius emprats son de puresa cromatogràfica per anàlisi.  

Els reactius comercials adquirits: àcid fític, DMHA, TEA, dihidrogen fosfat de sodi dihidrat, 

Carbonat d’amoni (Sigma Aldrich), metanol (Panreac), Acetonitril (Merck) 

 

ELUENTS I DISSOLUCIONS 

L’aigua desionitzada per preparar les dissolucions fou purificada amb un sistema ultra pur 

Millipore amb una resistència de 18 MΩ cm ( Synergy Water Purification System, Millipore). 

N

DMHA
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DMHA 10 mM: 129 mg de DMHA en 100 mL de H2O. 

NaH2PO4  50 mM:  780 mg de NaH2PO4·2H2O en 100 mL de H2O . 

NaN3  2 mM: 13 mg de NaN3 en 100 mL de H2O. 

Tampó d’equilibri: 50 mM NaH2PO 4  / 2 mM NaN3  (pH = 5,5). 

NH4HCO3 100 mM: 7,91 mg en 100 mL de H2O. 

Tampó d’elució 100 mM NH4HCO3  / 10% THF / 40% ACN (pH = 8,8) 

 

TEA 1% en H2O i ajustar pH = 7 amb àcid acètic. 

Solució B: 15% TEA 1% / 85% MeOH. 

 

PATRONS 

Solució stock d’àcid fític: 1 mg/mL. 

 

TRACTAMENT DE MOSTRA 

i) Amb DMHA 

Per a la preparació de la mostra de plasma de rata: 

Es centrifuga el plasma de rata a 3500 rpm durant 5 min a 4ºC.  Llavors afegim la quantitat d’àcid 

fític necessària. A 100 µL de plasma se li afegeix 200 µL d’aigua i es mescla amb vòrtex durant 5 

s. Per a l’acondicionament de les columnes d’extracció en fase sòlida de tipus Clarity® OTXTM 

(bescanvi aniònic) se li afegeix 1 mL de MeOH i es neteja amb 1 mL de tampó d’equilibri. Es 

neteja amb 6 mL d’acetat d’amoni 50 mM i ACN 50:50 v/v, a pH = 5,5. Es sequen les columnes. 

S’elueix amb 2 mL del tampó d’elució 100 mM  i s’evapora sota Nitrogen a 50 ºC. Es redissol el 

residu amb 200 µL de DMHA 10 mM a pH = 6,5. Es mescla amb vòrtex durant 20 s. S’injecten 20 

µL al sistema UPLC-MS/MS. 

 

Es realitzen alguns canvis en aquest procediment inicial, una vegada obtinguts els primers 

resultats: la mostra de plasma (100 µL) es dilueix amb 400 µL d’aigua (enlloc dels 200 µL 

inicials). També es dilueix el tampó d’equilibri amb 5x H2O. Finalment, també s’augmenta el 

volum d’injecció fins a 50 µL al sistema. 

 

ii) Amb TEA 

Es centrifuga el plasma de rata a 3500 rpm durant 5 min a 4ºC.  Llavors afegim la quantitat d’àcid 

fític necessària. A 100 µL de plasma se li afegeix 200 µL d’aigua i es mescla amb vòrtex durant 5 
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s. Per a l’acondicionament de les columnes SPE (extracció en fase sòlida) tipus Oasis® WCX 

(Weak Cation eXchange) se li afegeix 1 mL de MeOH i es neteja amb 1 mL d’aigua. S’elueix amb 

1 mL de la solució TEA 1% en MeOH i s’evapora sota Nitrogen a 50 ºC. Es redissol el residu amb 

150 µL d’aigua. Es mescla amb vòrtex durant 20s. S’injecten 50 µL al sistema UPLC-MS/MS. 

 

ii) Condicions cromatogràfiques 

 

- Equip:    UPLC® (AB Sciex, Acquity) 

- Columna i) Waters X-Terra RP18. Separació en fase reversa amb fase 

estacionària C18. 3,5 µm mida partícula. Mida columna 50 mm x 

4,6 mm. 

ii) Phenomenex Luna C18. Separació en fase reversa amb fase 

estacionària C18. 3 µm mida partícula. Mida columna 50 mm x 

2,0 mm. 

- Fase mòbil (DMHA) Mètode isocràtic: 70%  A / 30% B. 

Eluent A:  DMHA 10 mM pH 6,5 ; Eluent B: ACN 

- Condicions del gradient (DMHA): 
Temps (min) % A % B 

0,00 80 20 
0,50 80 20 
3,50 2 98 
4,50 80 20 

 

- Fase mòbil (TEA) Métode isocràtic: 80%  A / 20% B. 

Eluent A:  1% TEA ; Eluent B: 15% Eluent A en MeOH 

 

- Condicions del gradient (TEA): 
Temps (min) % A % B 

0,00 90 10 
0,50 90 10 
1,50 20 80 
2,00 20 80 
3,00 90 10 

 

- Vol. Injecció:  DMHA 20 i 50 µL. TEA 20 µL. 

- Flux:   DMHA 0,3 mL/min. TEA 0,4 mL/min 

- Deteció:  MS API4000. Mode ESI+ (ionització per electrosprai positiva). 

MRM (Multiple Reaction Monitoring) 
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Els fragments que es seleccionen en la detecció pel MRM és la transició m/z 919 → m/z 790. 

En concret, el m/z 919 correspon al pic base [M + 2 DMHA]+, on M és la massa de l’àcid fític (m/z 

660), i la transició és la pèrdua del fragment m/z 129 corresponent a una molècula de DMHA. Per 

tant, el  fragment m/z 790 correspon al pic [M + DMHA]+. També es realitzen experiments amb la 

transició m/z 919 → m/z 130, corresponents en aquest cas a la pèrdua del fragment de fític + 

DMHA.  

 

D’altra banda, una vegada obtinguts els resultats, es realitza un canvi d’amina i s’utilitza 

Trietilamina (TEA) enlloc de DMHA. En aquest cas, es detecta la transició m/z 1065 → m/z 964. 

El fragment del pic base m/z 1065 correspon a [M + 3 TEA]+ i la transició és la pèrdua del 

fragment m/z 101 que correspon a una molècula de TEA. 

 

6.3 Resultats i Discussió 
 

En primer lloc, sorgeixen alguns inconvenients durant el procediment pel tractament de mostra ja 

que es troba una elevada quantitat de fitat. Per tant, es realitzaren alguns canvis en aquesta 

metodologia per a la seva optimització. Un d’ells, el canvi de la columna de bescanvi en fase 

sòlida OTX (de Phenomenex) per WCX (de Waters), permet millorar la seva vida i resoldre els 

problemes de sobrepressió. No obstant això, hi ha una menor recuperació en el tractament de 

mostra. 

 

Tot seguit, es continuà amb l’optimització del mètode i es mesurà la transició  m/z 919 → m/z 

130, corresponent als fragments [M + 2 DMHA]+ → [DMHA]+. S’obtenen millors resultats en la 

reducció de la quantitat de fitat, però amb manca de sensibilitat, ja que s’observen molts de 

fragments (cromatograma a la Figura 27). Es temptà a incloure altres fragments de derivats de 

diferents inositols com a estàndard intern. Després de diversos intents, no s’aconsegueix millorar 

la selectivitat de la tècnica. També sorgeixen alguns problemes ja que amb diferents injeccions, 

desapareix el senyal.  
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Figura 27 Espectre MS/MS del fitat 100 µg/mL amb DMHA (ionització positiva). 

Pic molecular m/z 919 (espectre esquerre) i espectre del fragment m/z 130 (dreta) 

 

Es realitza un canvi en el mètode i enlloc de treballar amb DMHA, es forma el parell amb TEA. La 

transició que s’estudia és m/z 1065 → m/z 964 corresponent als fragments [M + 3 TEA]+  → [M + 

2 TEA]+ 

Figura 28. Espectre MS/MS del fitat 100 µg/ml amb TEA (ionització positiva).  

Pic molecular m/z 1065 (espectre esquerre) i espectre del fragment m/z 964 (dreta) 

 

Hi ha alguna millora amb la sensibilitat del mètode i s’han canviat algunes condicions en el 

tractament de mostra, com les columnes de separació. La detecció del fitat ha canviat 

substancialment i aquesta nova transició MRM permet millorar la sensitivitat. Però hi ha alguns 

efectes de la matriu de mostra que fan que el mètode no sigui reproduïble així com una baixa 

recuperació. 
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6.4 Conclusions 
 

Amb aquestes condicions no s’han obtingut bons resultats i hi ha diverses qüestions que s’han 

d’optimitzar. La vida de la columna en aquestes condicions no és bona, segurament per la 

complexitat de la matriu injectada. Caldria doncs millorar el pretractament de mostra, així com 

canviar les condicions cromatogràfiques, canviant el gradient, o bé, la fase mòbil directament. 

 

A més, hi ha una baixa recuperació, ja que el tractament de mostra no és òptim. També hi ha una 

baixa reproduïbilitat ja que amb algunes injeccions desapareixen els senyals possiblement per 

interferència de la matriu o problemes amb el bucle d’injecció. També hi ha manca de sensitivitat 

en aquesta ionització en positiu. 
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CAPÍTOL 3 – DESENVOLUPAMENT I VALIDACIÓ D’UNA 
METODOLOGÍA ANALÍTICA PER A LA DETERMINACIÓ DEL FIT AT EN 
PLASMA DE RATA I REVALIDACIÓ EN PLASMA DE GOS. 
 

 

1 Introducció i resum del mètode 

 

S’ha desenvolupat una metodologia analítica per a la determinació del fitat en mostres de plasma 

de rata. Durant el desenvolupament i optimització del mètode descrit al capítol 2, s’han efectuat 

diverses proves emprant diferents metodologies i tècniques analítiques, trobant-se múltiples 

inconvenients, principalment deguts a l’estructura i les característiques físico-químiques de la 

molècula de myo-inositol hexafosfat (InsP6).  

 

� En primer lloc es realitza el desenvolupament d’una metodologia per Cromatografia 

iònica emprada i validada per la determinació del fitat en preparats farmacèutics i 

mostres senzilles. No obstant això, la sensibilitat del mètode no és suficient per ser 

emprada en matrius biològiques. 

� Tot seguit es realitzaren diverses temptatives de derivatització, amb un complex Y/PAR, 

Fe/HClO4 o Fe/SCN- però no és un mètode adequat, ja que presenta baixa sensibilitat, 

baixa precisió i a més són condicions agressives pels equips de cromatografia. 

� Llavors, es realitzà la derivatització del fitat mitjançant una reacció dels grups fosfat amb 

DED (dansyletilenendiamina). No obstant això, la cromatografia i posterior detecció 

mitjançant fluorescència no permeten separar el derivatitzant DED lliure del complex àcid 

fític-DED i per tant també es descarta. 

� Finalment, es provà amb la formació de parells iònics i la seva detecció directe amb 

HPLC - MS, amb ionització positiva, ja que prèviament es temptà la determinació 

indirecte mitjançant hidròlisi emprant aquesta tècnica, però no funcionà. La determinació 

directe s’inicià emprant DMHA (N,N’-dimetilhexilamina), sense obtenir-se bons resultats 

per les condicions agressives per a la columna, baixa recuperació, baixa reproduïbilitat i 

manca de sensibilitat. D’altra banda, es provà una altre amina, TEA (trietilamina), sense 

obtenir bons resultats.  

 

Aquesta darrera temptativa, malgrat no haver donat lloc a una metodologia aplicable, permeté 

trobar i focalitzar el problema de la determinació de fitat en matrius biològiques per HPLC - MS i 
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diverses millores han conduït a l’optimització del mètode canviant el tipus de detecció (ionització 

negativa), de monitorització (SIM enlloc de MRM) i sobretot introduint la utilització d’acetat de 

trietilamoni (TEAA) ajustat a pH = 9, bàsic, que permet augmentar la vida de la columna d’una 

banda, així com poder detectar l’anió fitat que entra a aquest pH al detector de masses. 

Finalment, la clau del mètode fou l’optimització de la columna cromatogràfica: la columna 

LiChrospher® de Merck, amb una mida de partícula de 5 µm, era la única que podia retenir el 

producte al pH = 9, que és com el producte s’ionitza millor.  

 

El procediment bioanalític implica una purificació i extracció del compost per precipitació de les 

proteïnes amb TCA (àcid tricloracètic) en presència d’un agent quelant (EDTA Na2 0,1 M). El 

sobrenedant es dilueix amb TEAA (acetat de tritetilamoni) 50 mM i 20 µL s’injecten al sistema 

UPLC - MS/MS ( o bé, 50 µL al sistema HPLC – MS) . L’anàlisi quantitatiu es realitza per 

espectroscòpia amb tàndem de masses i triple quadrupol mitjançant monitorització selectiva de 

ions (SIM). L’ió molecular m/z 659 ([M.]-) fou obtingut després de la ionització negativa mitjançant 

electosprai. El compost s’analitzà per cromatografia de fase reversa amb gradient usant TEAA 50 

mM a pH = 9 i ACN com a fase mòbil. El temps de retenció de l’analit amb les condicions 

cromatogràfiques òptimes ha estat de 3,59 i 4,09 minuts amb l’equipament UPLC – MS/MS i 

l’HPLC – MS respectivament, essent el temps de duració del cromatograma complet per mostra 

de 7 minuts.  

 

La revalidació del procediment analític emprant plasma de gos, que havia estat validat per 

plasma de rata emprant l’equipament analític UPLC - MS/MS i revalidat amb l’HPLC – MS, es 

realitzà amb l’equipament HPLC - MS. Això permeté emprar ambdós sistemes indistintament 

durant les anàlisis de rutina de les mostres per a la determinació de fitat en plasma de rata i gos, 

segons la disponibilitat de l’equipament. El volum injectat segons l’equipament és diferent, ja que 

a l’UPLC s’injecten 20 µL, mentre que amb l’HPLC són 50 µL. Així mateix, l’equipament UPLC 

empra tàndem de masses amb triple quadrupol, mentre que l’HPLC és amb quadrupol simple. 

 

La validació d’un mètode analític és un procés pel qual s’estableix, mitjançant estudis i criteris 

determinats, que les característiques representatives del mètode compleixen amb les 

especificacions per a la seva aplicació. La validació dels resultats d’aquest mètode analític han 

estat dissenyats amb el criteri d’acceptació descrit per les guies de la FDA (U.S. Food and Drug 

Administration) de Validació de Mètodes Bioanalítics1, ja que l’aplicació del mètode és pel 

desenvolupament de fàrmacs.  
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Els informes ICH2 (International Conference on Harmonization, és a dir, els informes de 

Seguretat de la Conferència Internacional d’Harmonització) posen de manifest la necessitat de 

validació (i revalidació) dels mètodes. Les guies ICH proposen pautes per l’harmonització en la 

validació dels procediments analítics en diferents circumstàncies (canvis en la síntesi del principi 

actiu, canvis en la composició del producte o canvis en el procediment analític) i que el mètode 

analític sigui, per tant, reproduïble.  

 

Les característiques principals que cal tenir en compte en la validació dels mètodes analítics són: 

exactitud, precisió, especificitat, límit de detecció, límit de quantificació, linealitat, rang i 

robustesa. Cal destacar: 

 

Exactitud.- És l’apropament dels resultats experimentals obtinguts al valor verdader. 

S’expressa com el percentatge de recuperació per l’assaig de quantitats conegudes 

addicionades d’analit. Les guies ICH recomanen que l’exactitud ha d’assajar-me emprant 

un mínim de nou determinacions sobre un mínim de tres nivells de concentracions, cobrint 

un rang específic (és a dir, mínim tres dilucions i tres rèpliques, de cadascuna de les 

concentracions). 

 

Precisió.- La precisió d’un mètode analític es refereix al grau de concordança entre els 

resultats individuals de la prova, quan el procediment s’aplica repetitivament a mostres 

simples o a una mostra homogènia. Les guies ICH recomanen que la repetibilitat hauria 

d’assajar-se emprant un mínim de nou determinacions cobrint un rang específic per al 

procediment (això és, mínim tres dilucions i tres rèpliques de cadascuna de les 

concentracions o emprant un mínim de sis determinacions a 100% de la concentració 

d’anàlisi). 

 

Límit Inferior de Quantificació (LLOQ). – El LLOQ és la mínima concentració de l’analit que 

pot ser detectada i quantificada amb una precisió mínima del 20% de CV (coeficient de 

variació) i una desviació de no més del 20% d’exactitud. A més, la precisió i exactitud en 

els assajos entre un mateix dia (intra), no ha de ser superior del 15% per la major 

concentració de les mostres QC (control de qualitat).  

El procediment bioanalític es caracteritzà en l’interval de concentració de 500 ng/mL 

(LLOQ) –  25000 ng/mL. El procediment analític es validà completament, avaluant 

linealitat, exactitud i precisió. Les corbes de calibratge es caracteritzaren per una correlació 
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de coeficient major de 0,99. Els assajos d’exactitud i precisió van ser per sota del 20% del 

nivell de LLOQ i per sota del 15% a concentracions intermèdies i elevades. La sensibilitat 

descrita pel mètode està limitada per la presència endògena d’àcid fític en el plasma de 

rata de l’ordre de 100 ng/mL, estant el límit de detecció real del mètode en l’interval 50 - 

100 ng/mL. 

 

 

2 Material i mètodes 

 

i) Preparació de reactius i patrons 

 

REACTIUS 

Tots els reactius emprats són de grau per cromatografia i anàlisi. 

Els reactius comercials adquirits durant aquest procediment foren: acetonitril i acetat de 

trietilamoni (Fluka), sal dissòdica d’EDTA 2-hidrat i àcid tricloracètic 6,1 N (Sigma Aldrich), i 

solució d’amoníac 30% (Panreac). 

 

ELUENTS I DISSOLUCIONS 

L’aigua desionitzada per preparar les dissolucions es purificà amb un sistema ultra pur Millipore 

amb una resistència de 18 MΩ cm (Synergy Water Purification System, Millipore). 

 

Tampó d’acetat de trietilamoni 50 mM: 100 mL de TEAA es diluïren en 2 L d’aigua. La solució 

s’ajusta a pH = 9 amb solució d’amoníac 30%. 

Solució 0,1 M de sal dissòdica d’EDTA 2-hidrat: 3,72 g de EDTA Na2-2H20 es dissol en 100 mL 

d’aigua. La solució es sonica per obtenir una solució homogènia. Aquesta dissolució es prepara 

sempre immediatament abans d’emprar.  

 

PATRONS 

Preparació de solució estàndard stock d‘àcid fític: 1 mg/mL. Aquesta dissolució s’emmagatzema 

a -20ºC ± 5ºC durant un període màxim de 10 dies. 

Es prepararen dues solucions independents d’àcid fític: 

Solució stock A i les solucions derivades d’aquesta, s’utilitzaren per preparar els estàndards 

(blancs de plasma suplementats amb àcid fític) per la corba de calibratge. 
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La solució stock B i les seves solucions de treball derivades, s’empren pels control de qualitat 

(QC) i van ser usades com a mostres test. Aquestes mostres s'utilitzaran com a blanc de les 

mostres de plasma (suplementades amb fític B) així com pels QC sense matriu, emprats pel 

control extern del mètode analític (per comprovar la sensibilitat de la detecció, revisar els temps 

de retenció de l'analit i per avaluar la recuperació absoluta). 

 

Per tant, la concentració d’àcid fític present en les mostres QC fou quantificada usant la corba de 

calibratge preparada de la solució A. El mètode de control de mostres es preparà de la solució 

mare B i les seves solucions derivades. 

 

Per a la preparació de les solucions estàndards de treball s’emprà la solució stock i es 

prepararen les següent concentracions mitjançant les dilucions corresponents:  

A partir de la solució stock A: 500, 100, 50, 40, 25, 20 i 10 µg/mL.  

A partir de la solució stock B: 500, 100, 50 i 10 µg/mL.  

Totes aquestes dissolucions foren emmagatzemades a -20 ± 5 ºC durant un període màxim de 

10 dies.  

 

L’objectiu d’aquest estudi és emprar el mètode analític en matrius biològiques. Així s’utilitzà 

plasma de rata amb dieta sense fitat com a matriu.  

 

Les rates usades com a blancs (sense tractament) foren alimentades amb una dieta especial 

sense fitat, AIN76A (proveïda per Ssniff Spezialdiäten GmbH), durant tres setmanes abans de 

l’inici de l’estudi. Com a anticoagulant s’emprà K3EDTA i el plasma s’emmagatzemà a –20 ± 5 ºC 

fins a utilitzar-lo.  

 

S’addicionaren diferents quantitats d’actiu al plasma de les rates sense tractament, per a la 

preparació de la corba de calibratge, amb solució de l’estàndard A, presentat a la taula següent. 
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Taula 1. Patrons de la corba de calibratge preparats amb l’estàndard A i matriu de plasma de rata. 
Concentració de 

fitat
500  ng / mL * 
1000 ng / mL 
1500 ng / mL 
2000 ng / mL 
2500 ng / mL 
5000 ng / mL 
10000 ng / mL 
20000 ng / mL 
25000 ng / mL * 

4 µL de la solució 500 µg/mL
5 µL de la solució 500 µg/mL

5 µL de la solució 40 µg/mL
5 µL de la solució 50 µg/mL
5 µL de la solució 100 µg/mL
10 µL de la solució 100 µg/mL

5 µL de la solució 20 µg/mL
6 µL de la solució 25 µg/mL

Quantitat de l’estàndard A, 
afegida a 100 µL del blanc 
5 µL de la solució 10 µg/mL

 
* Els límits de quantificació inferior (LLOQ) i superior (ULOQ) es realitzen per duplicat. 

 

La preparació de les diferents mostres control QC amb àcid fític fou de la mateixa manera però 

afegint diferents quantitats d’actiu a partir de les solucions estàndard B, als 100 µL del plasma 

blanc de rata: 

 

Taula 2. Controls de qualitat de la corba de calibratge preparats amb l’estàndard B i matriu de plasma de rata. 
Concentració 

de fitat
500  ng / mL * 
2500 ng/mL.
20000 ng/mL.

 5 µL de solució de 50µg/mL 
  4 µL de solució de 500 µg/mL 

Quantitat de l’estàndard B, 
afegida a 100 µL del blanc 
5 µL de la solució 10 µg/mL

 
* El límit de quantificació inferior (LLOQ) es realitza per duplicat. 

 

Finalment, també es preparen les mostres de control QC extern del mètode, a partir de les 

solucions estàndard B, amb les concentracions dels controls de qualitat, sense matriu biològica. 

Aquests controls (QC) s’empren per determinar la sensibilitat del mètode, per verificar els temps 

de retenció i avaluar la recuperació absoluta. Les solucions es porten fins un volum de 120 µL, 

afegint una solució de TEAA 50 mM a pH = 9. El volum injectat al sistema UPLC – MS/MS és de 

20 µL.  

 

Taula 3. Controls de qualitat del mètode sense matriu preparats amb l’estàndard B. 

Concentració de 
fitat, equivalent 

amb plasma
1000 ng/mL 
2500 ng/mL.
20000 ng/mL.   4 µL de solució de 500 µg/mL 

Quantitat de l’estàndard B

5 µL de la solució 20 µg/mL
 5 µL de solució de 50µg/mL 
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ii) Tractament de les mostres 

 

La descripció detallada del procediment bioanalític per a la determinació d'àcid fític en les 

mostres de calibratge matricial, els controls de qualitat i els blanc de mostres de plasma, és la 

següent:  

 

En primer lloc cal centrifugar el plasma de rata a 3500 rpm, durant 5 minuts a 4ºC. Llavors 

afegim el volum necessari de les diferents solucions d’àcid fític per obtenir la concentració 

desitjada. Aquest pas és només per als patrons de la corba de calibratge (estàndard A) i els 

control de qualitat amb matriu. En el seu lloc, als blancs de plasma se’ls afegí 10 µL d'aigua de 

grau HPLC. Llavors, transferim 100 µL del plasma blanc en els tubs d'assaig i li addicionem 10 

µL de la solució d’EDTA dissòdic 2-hidrat 0,1 M i 10 µL d’àcid tricloracètic (TCA) 6,1 N. Es 

mescla amb vòrtex durant aproximadament 20 segons i es centrifuga a 5000 rpm, durant 10 

minuts a  4 º C. Recollim 60 µL de la fase sobrenedant* i se li afegeixen 60 µL de tampó acetat 

trietilamoni 50 mM pH = 9. Es mescla amb el vòrtex durant aproximadament 1 minut i s’injecten 

20 µL en el sistema de UPLC – MS/MS o bé, 50 µL al sistema HPLC - MS. 

*als plasmes blancs suplementats amb fitat després del procediment analític, que s’utilitzaran per 

mesurar la recuperació en l’extracció, és en aquest estadi quan se’ls afegeix la quantitat 

desitjada d’àcid fític als 60 µL de la fase sobrenedant. 

  

iii) Condicions cromatogràfiques 

- Equip: UPLC (AB Sciex, Acquity) o bé, HPLC (Waters, Alliance 

2795HT))  

- Columna LiChroCART 125-4 HPLC-Cartridge. LiChrospher100 RP-

18(µm) (Merck) Columna sílica C18 amb fase reversa. 

- Fase mòbil: A: ACN. B: TEAA 50 mM pH = 9. 

- Condicions del gradient: 
Temps (min) % A % B 

0,00 0 100 
3,00 20 80 
4,50 20 80 
5,00 0 100 
7,00 0 100 

 

- Vol. Injecció:  20 µL (UPLC) o bé 50 µL (HPLC) 

- Flux:   0,8 mL/min 
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- Detecció  MS/MS (AB Sciex, API4000) amb l’equipament UPLC, o bé, MS 

(Waters, ZQ4000) amb l’HPLC. 

Mode ESI- (ionització negativa amb electrosprai).  

SIM (Monitorització Selectiva de Ions) en triple quadrupol amb 

l’equipament UPLC  i amb quadrupol simple amb l’HPLC. 
 

El fragment que es monitoritza és m/z 659 corresponent al fragment [M - H]-, on M és la massa 

de l’àcid fític (m/z 660) sense un protó, per ionització negativa.  

 

La revalidació del procediment analític validat amb l’equipament analític UPLC – MS/MS 

(API4000, ABSciex) es realitzà amb l’equipament HPLC - MS (ZQ). Es reavaluaren els 

paràmetres de linealitat, precisió i exactitud del mètode. Això ha permès emprar ambdós 

sistemes indistintament durant les anàlisis de rutina de les mostres per a la determinació de fitat 

en plasma de rata segons la disponibilitat de l’equipament.  

 

 
3 Resultats i Discussió 

 
El procediment analític implica una purificació i extracció del compost amb la precipitació de 

proteïna amb àcid tricloracètic (TCA) en presència d’un agent quelant (EDTA Na2). La funció de 

l’EDTA és quelar els ions calci i evitar pèrdua de fitat en el pretractament de la mostra per 

formació de composts ternaris proteïna-calci-fitat amb ions calci com a pont. El sobrenedant es 

dilueix amb tampó d’acetat de trimetilamoni i se n’injecten 20 µL a la columna. La ionització del 

fitat té lloc per espectrometria amb ionització d’electrosprai emprant mode negatiu (ESI-) per 

detectar el fragment del pic molecular a m/z 659, corresponent al fitat ionitzat (sense protó), per 

monitorització selectiva de ió (SIM).  

 

Per la selecció del fragment de m/z 659, es realitzà un escombrat de m/z 400-700, on es 

comprovà a quin temps de retenció sortia el fitat. 
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Figura 1. Cromatograma de l’escobratge m/z 400 – 700 d’un patró de fitat 20 µg/mL. 

 

Com s’observa al cromatograma anterior (Figura 1), el fitat surt a un temps de retenció de 4,22 

minuts, i a aquest temps de retenció es realitzà l’espectre de masses: 

Figura 2. Espectre de masses a 4,22 minuts d’un patró de fitat 20 µg/mL. 

 

Podem observar que surt clarament el pic molecular de m/z 659 corresponent al fitat [M-H]-. Així 

mateix, també s’observen altres pics però molt poc abundants, com el pic a m/z 579 que podria 

correspondre a la pèrdua d’un grup fosfat ( [M-PO3H]- ) o bé el pic a m/z 681 que correspondria a 

la unió del fitat sense un protó amb un àtom de sodi ([M+Na-H]- ). De totes maneres son ions 

amb molt poca abundància i menyspreables per fer-ne el seu seguiment. 

 

Així amb la monitorització del pic a m/z 659 de la mostra, s’obté el següent cromatograma. 

 

Figura 3. Cromatograma del pic m/z 659 (SIM) d’un patró de fitat 20 µg/mL. 
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3.1 Linealitat, exactitud i precisió del mètode. 
 

Els resultats obtinguts en l’avaluació de linealitat, exactitud i precisió de la validació per cadascun 

dels 3 dies, amb el rang de concentració de 500 (LLOQ) – 25000 ng/mL emprant l’equipament 

UPLC – MS/MS, es mostren a les següents taules. 

 

Taula 1. Resultats obtinguts de linealitat i càlculs de l’exactitud dels patrons en la validació del dia 1 

VALIDACIÓ DIA 1

teòrica 500 500 1000 1500 2000 2500 5000 10000 20000 25000 25000

mesurada 534.77 528.19 885.24 (OA) 1824.34 2468.80 5192.63 10227.07 20991.00 27557.52 25881.98
Exactitud (%) 6.95 5.64 -11.48 -15.92 -8.78 -1.25 3.85 2.27 4.96 10.23 3.53

Concentració (ng/mL)

 
(OA): Fora del criteri d’acceptació (15% d’exactitud) 

 

Corba de calibratge (dia 1): Y = 322X + 0,00061 (r = 0,9942) 

 

Taula 2. Resultats obtinguts de linealitat i càlculs de l’exactitud dels patrons en la validació del dia 2.  

VALIDACIÓ DIA 2

teòrica 500 500 1000 1500 2000 2500 5000 10000 20000 25000 25000
mesurada 523.63 542.91 (OA) 1377.94 1961.57 2545.56 5254.79 10257.83 21137.28 25223.90 25841.09
Exactitud (%) 4.73 8.58 -22.69 -8.14 -1.92 1.82 5.10 2.58 5.69 0.90 3.36

Concentració (ng/mL)

 
(OA): Fora del criteri d’acceptació (15% exactitud). 

 

Corba de calibratge (dia 2): Y = 415X – 1x10-5 (r = 0,9938) 

 

Taula 3. Resultats obtinguts i càlculs de l’exactitud dels patrons en la validació del dia 3.  
VALIDACIÓ DIA 3

teòrica 500 500 1000 1500 2000 2500 5000 10000 20000 25000 25000
mesurada 497.45 513.56 OA OA 1731.46 2318.21 4480.99 9821.34 21373.98 26987.62 25603.83
Exactitud (%) -0.51 2.71 -18.87 -21.63 -13.43 -7.27 -10.38 -1.79 6.87 7.95 2.42

Concentració (ng/mL)

 
(OA): Fora del criteri d’acceptació(15% exactitud). 

 

Corba de calibratge (dia 3): Y = 464X – 1,47x10-5  (r = 0,9972) 

 

S’observa una relació lineal entre l’àrea del pic i el contingut de fitat de les mostres en tot el rang 

de les corbes de calibratge, incloent el límit inferior de quantificació. El coeficient de regressió és 

superior a 0,99. 
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Els resultats obtinguts de l’avaluació de la precisió i l’exactitud en els controls de qualitat (QC) 

cada dia (intra-assajos), es presenten a les taules següents: 

 

Taula 4. Resultats obtinguts i càlculs de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat en la validació del dia 1. 
VALIDACIÓ DIA 1
QCs

teòrica 500 (LLOQ) 2500 20000
mesurada 1 1051.20* 2331.42 21044.12

2 690.38 2396.26 21869.91
3 629.93 2474.85 22036.60
4 609.39 2473.93 22670.57
5 523.60 2471.82 23286.38
6 516.14 2557.32 21621.76

Mitjana 593.89 2450.93 22088.22
Desv.estàndard 73.88 77.62 791.55
Precisió (%) 12.44 3.17 3.58
Exactitud (%) 18.78 -1.96 10.44

Concentració (ng/mL)

 
 * Resultat descartat per càlculs estadístics.  

 

Taula 5. Resultats obtinguts i càlculs de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat en la validació del dia 2. 
VALIDACIÓ DIA 2
QCs

teòrica 500 (LLOQ) 2500 20000
mesurada 1 579.24 1782.45 18833.45

2 603.71 2079.71 21123.10
3 597.18 2129.57 20996.05
4 607.29 2174.79 23650.22
5 595.85 2273.63 24349.61
6 599.77 2335.71 22495.54

Mitjana 597.17 2129.31 21908.00
Desv.estàndard 9.75 194.05 2012.09
Precisió (%) 1.63 9.11 9.18
Exactitud (%) 19.43 -14.83 9.54

Concentració (ng/mL)
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Taula 6. Resultats obtinguts i càlculs de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat en la validació del dia 3. 
VALIDACIÓ DIA 3
QCs

teòrica 500 (LLOQ) 2500 20000
mesurada 1 606.93 2366.45 21596.82

2 568.56 2482.24 21461.52
3 608.73 2598.25 22369.82
4 588.01 2778.09 21923.65
5 585.90 2494.94 23353.31
6 590.19 2758.59 22718.86

Mitjana 591.39 2579.76 22237.33
Desv.estàndard 14.88 163.62 721.85
Precisió (%) 2.52 6.34 3.25
Exactitud (%) 18.28 3.19 11.19

Concentració (ng/mL)

 

 

Com s’observa a les diferents taules de validació durant els tres dies, tots els resultats entren 

dins el rang d’exactitud i precisió establerts (20%). 

 

També s’avaluà la precisió i l’exactitud del mètode amb els controls de qualitat (QC) entre els 

diferents dies (inter-assajos) emprant 18 rèpliques. Els resultats es mostren a la taula següent. 

 

Taula 7. Resultats obtinguts i càlculs de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat entre els diferents dies. 

teòrica 500 (LLOQ) 2500 20000
mesurada 1 1051.20* 2331.42 21044.12

2 690.38 2396.26 21869.91
3 629.93 2474.85 22036.60
4 609.39 2473.93 22670.57
5 523.60 2471.82 23286.38
6 516.14 2557.32 21621.76
7 579.24 1782.45 18833.45
8 603.71 2079.71 21123.10
9 597.18 2129.57 20996.05
10 607.29 2174.79 23650.22
11 595.85 2273.63 24349.61
12 599.77 2335.71 22495.54
13 606.93 2366.45 21596.82
14 568.56 2482.24 21461.52
15 608.73 2598.25 22369.82
16 588.01 2778.09 21923.65
17 585.90 2494.94 23353.31
18 590.19 2758.59 22718.86

Mitjana 594.16 2386.67 22077.85
Desv.estàndard 38.34 242.31 1243.98
Precisió (%) 6.45 10.15 5.63
Exactitud (%) 18.83 -4.53 10.39

Concentració (ng/mL)
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A continuació, es resumeixen tots els resultats de precisió i exactitud a la Taula 8. 

 

Taula 8. Resum dels resultats de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat en la validació cada dia (3 dies) i entre els 

diferents dies. 
Exactitud Precisió Exactitud Precisió

Intra-assaig Intra-assaig Inter-assaig Inter-assaig

Dia 1
-1,96 % a 18.78 

(LLOQ)
3.17% a 12.44%

Dia 2
-14.83% a 19.43% 

(LLOQ) 1.63% a 9.18%

Dia 3
3.19% a 18.28% 

(LLOQ)
2.52% a 6.34%

Dia de 

Validació

-4.53% a 18.83% 
(LLOQ)

5.63% a 10.15%

 

 

La precisió i l’exactitud dels assajos intra- (dins d’un mateix dia) i inter- (entre diferents dies), a 

concentracions elevades i intermèdies, no fou major del 15% i al límit de quantificació inferior 

(LLOQ) no fou superior al 20%, en tots els lots analitzats.  

 

 
3.2 Recuperació en l’extracció 

 

Per tal d’analitzar la possible pèrdua de fitat mitjançant el procés d’extracció emprant el 

procediment analític descrit, foren analitzades mostres de plasma suplementades abans i 

després del procés d’extracció. Els resultats obtinguts de la recuperació en l’extracció i de 

l’efecte de la matriu biològica es mostren a la taula següent. 
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Taula 9. Resultats obtinguts de la recuperació en l’extracció del fitat del plasma de rata.  

teòrica 500 (LLOQ) 25000 20000

1 157,36 1181,43 15564,00
2 210,91 1589,56 11297,62
3 231,49 1692,16 22760,12
4 222,42 1687,04 22579,24
5 284,67 1800,83 22331,88
6 267,61 1875,60 22957,85
1 410,69 3369,12 45727,33
2 384,26 3511,84 46517,18
3 420,26 3614,33 36102,58

Mitjana QCs 229,08 1637,77 21238,62
Mitjana post-suplem. 405,07 3498,43 42782,36
Mitjana post-suplem.* 243,04 2099,06 25669,42
Recuperació 
Extracció (%) 94,25 78,02 82,74

Desv.estàndard QCs (%) 44,94 244,58 3180,58
Coef.variació QCs (%) 19,62 14,93 14,98

Mitjana QC mètode 372,70 2997,49 44953,30
Mitjana QC mètode* 223,62 1798,49 26971,98
Recuperació 
Absoluta (%) 102,44 91,06 78,74

EFECTE MATRIU 8,69 16,71 -4,83

Concentració (ng/mL)

Àrees mesurades

QCs

Blancs suplementats 
amb fitat després del 
procés bioanalític 

 
* Tenint en compte la diferència de volum inicial de plasma (100 µL) i de sobrenedant després del procés bioanalítica (60 µL). 

 

La recuperació absoluta indica l’eficiència de l’extracció del fitat de la matriu biològica, és a dir, 

quantifica la pèrdua de fitat durant el procés bioanalític de tractament del plasma de rata. Així, la 

recuperació absoluta es calcula comparant l’àrea de pic del fitat obtinguda amb les mostres de 

plasma enriquides inicialment (QC) amb l’àrea del pic del fitat de les mostres estàndard netes, 

sense matriu, sinó amb solvent de reconstitució (el que anomenen QC mètode). La recuperació 

mitjana absoluta obtinguda és de 78,74 % a 102,44%. Observem que l’abast de la recuperació 

és coherent, precís i reproduïble.  

 

D’altra banda, calculem la recuperació de l’extracció que significa estudiar només el procés 

d’extracció. Per tant, es comparen mostres amb la mateixa matriu biològica, plasma de rata, on 

s’addiciona en diferent moment la quantitat de fitat coneguda. Per tant, es tracta de quantificar la 

pèrdua només en el procés d’extracció. Així, es calcula comparant les àrees de pic obtingudes 

en les mostres de plasma de rata enriquides amb fitat inicialment (QCs) amb les àrees de les 

mostres a les quals se’ls hi ha afegit el fitat després del tractament de mostra. Són doncs les 

mostres post-suplementats amb fitat, després del procediment analític, i per tant sobre els 60 µL 

de sobrenedant recollits. La recuperació obtinguda de l’extracció del fitat es de 78,02% a 

94,25%. S’observa que la recuperació en l’extracció també és consistent, precisa i reproduïble, ja 
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que s’arribà a recuperar un 94% del fitat addicionat en la mostra menys concentrada, en el 

LLOQ. 

 

L’efecte matriu es calculà per quantificar l’efecte del plasma de rata, en les mostres amb fitat. 

Així, es comparà l’àrea del pic de l’analit obtingut en les mostres de plasma enriquides després 

de l’extracció (mostres post-suplementades), i l’àrea del pic de les mostres control de mètode 

que són sense matriu (QC mètode). L'efecte de la matriu de plasma de rata en l’extracció de 

l'àcid fític és: -4,83% a 16,71%. Els resultats obtinguts de l'efecte de la matriu de plasma de rata 

durant l’extracció de l’àcid fític, mostren que la matriu no té cap efecte important sobre la 

ionització dels compostos en aquestes condicions d'anàlisi utilitzats. 

 

3.3 Especificitat 
 

L'anàlisi de mostres de plasma no enriquides amb fitat, mostraren la presència de nivells d'àcid 

fític endogen en el plasma de rata. 

 

Així, observem al cromatograma ampliat del blanc de plasma de rates alimentades amb dieta 

sense fitat (Figura 4) els pics de diversos compostos que surten a temps de retenció inferior al 

del fitat, que probablement correspon a restes de proteïnes o derivats peptídics de la matriu de 

plasma. A més, també s’observa el pic del fitat a un temps de retenció de 3,35 minuts, 

corresponent al fitat endogen. Aquest fitat endogen s’ha quantificat i és aproximadament 100 

ng/ml en el plasma de rata. 

 

 
Figura 4. Cromatograma del blanc de plasma de rata, amb dieta sense fitat. 
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Els cromatogrames obtinguts de control extern sense matriu biològica, corresponent als controls 

de qualitat de mètode, es mostren a les següents figures. 

 

i) 500 ng/mL  

 
Figura 5. Cromatograma de patró QC mètode, sense matriu, de 500 ng/mL. 

 

ii) 2500 ng/mL  

 
Figura 6. Cromatograma de patró QC mètode, sense matriu, de 2500 ng/mL. 

 

iii) 25000 ng/mL 

 
Figura 7. Cromatograma de patró QC mètode, sense matriu, de 25000 ng/mL. 
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Als cromatogrames del control de mètode (Figures 5, 6 i 7), que no tenen matriu biològica i que 

estan preparats emprant l’acetat de trietilamoni enlloc del volum de plasma, observem únicament 

un pic, que surt en un temps de retenció de 3,40 minuts, corresponent al fitat. Per tant, això 

corrobora que els pics observats a la Figura 4 del blanc de plasma, corresponen efectivament a 

la matriu de plasma. 

 

Així mateix, els cromatogrames dels patrons dels control de qualitat (QC) amb matriu de plasma 

de rata es presenten a continuació. 

 

i) 500 ng/mL  

 
Figura 8. Cromatograma de patró QC de 500 ng/mL. 

 

ii) 2500 ng/mL  

 
Figura 9. Cromatograma de patró QC de 2500 ng/mL. 
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iii) 25000 ng/mL 

 

 
Figura 10. Cromatograma de patró QC de 25000 ng/mL. 

 

En aquest cas, a les figures 8, 9 i 10, corresponents als patrons de control de qualitat amb 

plasma, s’observen clarament el pic del fitat, a un temps de retenció de 3,39 minuts. Així mateix, 

també s’observa també el pic de la matriu, que surt de la columna abans que el fitat, al voltant de 

2,7 minuts. 

 

Per tant, el fet del fitat endogen amb una quantitat aproximada de 100 ng/mL, determina la 

sensibilitat del mètode bioanalític i el límit inferior de quantificació LLOQ, fixat en 500 ng/mL en 

plasma de rata. 

 

3.4 Controls de Qualitat diluïts de fitat  
 

A la següent taula, es mostren els resultats obtinguts per a l’avaluació de la precisió i l’exactitud 

en els controls de qualitat de plasma (QC) diluïts.  

 



______________________________________________________________________  Capítol 3  

___________________________________________________________________________ 125 

Taula 10. Resultats obtinguts en l’avaluació de l’exactitud i precisió en els controls de qualitat fent dilucions. 

 

teòrica
40000          
(Dil 2x)

50000         
(Dil 5x)

100000          
(Dil 10x)

mesurada 1 35229.13 47728.71 94405.15
2 34045.9 56090.21 104786.49
3 40514.46 56976.52 95715.76
4 41210.26 55911.19 98557.43
5 42595.77 58515.05 102153.61
6 40808.73 58696.55 112893.74

Mitjana 39067.38 55653.04 101418.70
Desv.estàndard 3524.63 4056.07 6833.14
Precisió (%) 9.02 7.29 6.74
Exactitud (%) -2.33 11.31 1.42

Concentració (ng/mL)

 

 

Com s’observa a la taula 10, els resultats mostren que es poden realitzar dilucions 2x, 5x i 10x, 

obtenint-se uns valors mitjans tant d’exactitud com de precisió de ±15% del valor teòric i per tant, 

acceptables. 

 

3.5 Estabilitat de les mostres enriquides amb fitat.  
 

 En aquest punt es mostren els resultats obtinguts en l’avaluació de l’estabilitat de les diferents 

mostres de plasma i patrons, així com de les mostres enriquides amb fitat.  

 

En primer lloc s’ha estudiat l’emmagatzemament a temperatura ambient (RT) durant 30 minuts 

de les mostres de plasma. Els resultats obtinguts presentat a la Taula 11, indiquen que ni la 

precisió ni l’exactitud superen el 15% del coeficient de variació i per tant la mostra és estable en 

aquestes condicions. 

 

Taula 11. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 30 minuts a temperatura ambient. 
Estabilitat durant 30' a RT

teòrica 1000 2500 20000
mesurada 1 768.73 2552.39 18045.21

2 1033.77 2396.75 20525.07
3 961.97 1958.24 19480.36

Mitjana 921.49 2302.46 19350.21
Desv.estàndard 137.08 308.10 1245.04
Precisió (%) 14.88 13.38 6.43
Exactitud (%) -7.85 -7.90 -3.25

Concentració (ng/mL)
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Tot seguit, s’avaluà l’estabilitat en l’emmagatzemament a temperatura ambient (RT) durant un 

temps superior a 3 hores. En aquests cas, s’obtingueren uns resultats d’exactitud molt per sobre 

dels valors acceptables (resultats presentats a la Taula 12). Encara que a concentracions 

elevades (20000 ng/mL) sí se’n demostrà una estabilitat amb dades d’exactitud i precisió 

acceptables. Per tant es considera que no pot emmagatzemar-se més de 30 minuts a 

temperatura ambient, ja que és inestable a un temps de 3 h. 

 

Taula 12. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 3 hores a temperatura ambient. 
Estabilitat durant 3 h a RT

teòrica 1000 2500 20000
mesurada 1 383.01 549.83 15889.53

2 503.37 527.93 17303.36
3 336.27 566.89 17999.47

Mitjana 407.55 548.22 17064.12
Desv.estàndard 86.21 19.53 1075.12
Precisió (%) 21.15 3.56 6.30
Exactitud (%) -59.25 -78.07 -14.68

Concentració (ng/mL)

 

 

La següent taula 13 mostra l’estabilitat dels patrons stock de fític, en aigua, durant 10 dies a una 

temperatura de 20 ± 5 ºC, comparat amb mostres recentment preparades. Així, T0 són les 

mostres preparades en el moment i T10 són les mostres preparades de la solució stock després 

de 10 dies a 20 ± 5 ºC. La desviació entre les mostres T0 i T10 és d’un 0,01%.  

 

Taula 13. Àrees obtingudes i precisió en l’avaluació de l’estabilitat a temps inicial (T0) i als 10 dies (T10) a una temperatura 

de – 20± 5 ºC. 

Estabilitat durant 10 dies a -20ºC ± 5ºC

Concentració  2500 ng/mL 

Fític T0 Fític T10
1 14744900 14939499
2 14753609 14693968
3 14734247 14794373
4 14603633 14233192
5 14509395 14845536
6 14831687 14652293

Mitjana 14691822 14693144
Desv.estàndard 117419 247946
Precisió (%) 0.8 1.69

Desviació del T0 0.01%  

 

Per tant, les solucions són estables durant 10 dies a aquesta temperatura ja que la desviació en 

la precisió és del 0,01 %. 
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Així mateix, s’avaluà l’estabilitat de les mostres enriquides amb fitat, sotmeses a tres cicles de 

congelació-descongelació a una temperatura de -80 ± 10 ºC. 

 

Taula 14. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 3 cicles de congelació i 

descongelació a una temperatura de -80 ± 10 ºC.  

Estabilitat durant 3 cicle (cong/descong) a T = -80  ± 10ºC

teòrica 1000 2500 20000
mesurada 1 794.15 2195.91 16242.41

2 895.97 2141.08 *
3 894.48 2228.68 21763.28

Mitjana 861.54 2188.56 19002.84
Desv.estàndard 58.36 44.26 -
Precisió (%) 6.77 2.02 -
Exactitud (%) -13.85 -12.46 -4.99

Concentració (ng/mL)

 
* Resultat no obtingut per problemes tècnics amb l’HPLC. 

 

Els resultats presentats a la Figura 14 mostren l’estabilitat de l’actiu en aquestes condicions ja 

que ni la precisió ni l’exactitud excedeix del 15% per cap de les concentracions assajades. 

 

També es mesurà l’estabilitat de les mostres de plasma de rata enriquides amb fitat durant 53 

dies a -80 ± 10ºC. Els resultats, que es mostren a continuació la Taula 15, verifiquen l’estabilitat 

de les mostres en aquestes condicions ja que les dades de precisió es desvien en menys d’un 

15%.  

 

Taula 15. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 53 dies a una temperatura de -80 ± 

10 ºC.  
Estabilitat durant 53 dies a T =  -80 ± 10ºC

teòrica 1000 2500 20000
mesurada 1 829.17 2244.55 20238.24

2 1017.98 2360.47 21258.89
3 1009.11 2397.95 20691.75

Mitjana 952.09 2334.32 20729.63
Desv.estàndard 106.54 79.97 511.38
Precisió (%) 11.19 3.43 2.47
Exactitud (%) -4.79 -6.63 3.65

Concentració (ng/mL)

 

 

Finalment, s’estudià l’estabilitat durant 9 dies entre 2 – 8 ºC. Els resultats, que es mostren a la 

taula següent, mostren l’estabilitat de les mostres en aquestes condicions ja que no es veu 

afectada l’exactitud ni la precisió en l’anàlisi de fitat. 
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Taula 16. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 9 dies a una temperatura de 2–8ºC. 
Estabilitat durant 9 dies a T = 2-8ºC

teòrica 1000 2500 20000
mesurada 1 884.96 2619.31 19670.09

2 1088.84 2711.71 24103.04
3 1170.58 2970.54 23681.07

Mitjana 1048.12 2767.18 22484.73
Desv.estàndard 147.10 182.07 2446.67
Precisió (%) 14.03 6.58 10.88
Exactitud (%) 4.81 10.69 12.42

Concentració (ng/mL)

 

 

3.6 Revalidació del procediment analític en plasma de rata. 
 

El mètode desenvolupat i validat per a la determinació del fitat en plasma de rata emprant 

l’equipament UPLC – MS/MS fou revalidat amb l’equipament HPLC – MS. El procediment analític 

es revalidà avaluant linealitat, exactitud i precisió. Per a la revalidació s’estudiaren només els 

resultats en 1 dia (intra-assajos), ja que no cal realitzar la validació completa en 3 dies (inter-

assaig) degut a què es tracta d’una revalidació d’un mètode ja validat. 

 

Els resultats obtinguts en l’avaluació de la linealitat en el rang de concentració de 500 (LLOQ) – 

25000 ng/mL, es mostren a la taula 17. 

 

Taula 17. Resultats obtinguts de linealitat i càlculs de l’exactitud dels patrons en la validació del dia 1 

teòrica 500 500 1000 1500 2000 2500 5000 10000 20000 25000 25000
mesurada 566.31 557.61 975.52 (OA) (OA) 2256.69 4657.95 9509.11 21068.38 (OA) 28122.56

Exactitud (%) 13.26 11.52 -2.45 -21.14 -18.05 -9.73 -6.84 -4.91 5.34 -27.93 12.49

Concentració (ng/mL)

 

 

Corba de calibratge: y= 1,0195 x – 0,0296 (r = 0,9972) 

(OA): Fora del criteri d’acceptació (15% d’exactitud) 

 

Es trobà una relació lineal entre l’àrea del pic i el contingut de fitat de les mostres en tot el rang 

de les corbes de calibratge, incloent el límit inferior de quantificació. El coeficient de regressió és 

superior a 0,99. 

 

Així mateix, amb els controls de qualitat (QC) es feren sis rèpliques per tal de calcular els 

paràmetres d’exactitud i precisió, i es mostren a la següent taula. 
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Taula 18. Resultats obtinguts i càlculs de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat en la validació del dia 1. 

teòrica 500 (LLOQ) 2500 20000
1 494.42 1798.89 19695.22
2 532.39 2193.43 16189.50
3 527.31 1962.84 21715.34
4 522.17 2256.59 21325.34
5 506.82 2306.59 20446.46
6 496.16 2340.22 19369.76

Mitjana 513.21 2143.09 19790.27
Desv.estàndard 16.32 215.40 1982.14
Precisió (%) 3.18 10.05 10.02
Exactitud (%) 2.64 -14.28 -1.05

Concentració (ng/mL)

mesurada

 

 

D’aquestes dades podem extreure que la precisió intra-assaig no fou major del 15% a les 

concentracions estudiades. Així mateix, pel que fa a l’exactitud els resultats tampoc es desvien 

més del 15% dels valors nominals del LLOQ, intermedi o a elevades concentracions.  

 

Taula 19. Resum dels resultats de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat durant el dia de revalidació. 

Exactitud Precisió
Intra-assaig Intra-assaig

Dia 1 -14.28% a 2.64% 3.18% a 10.05%

Dia de 
Validació

 

 

 

4  Revalidació del procediment analític en plasma de gos 

 

4.1 Introducció 
 

Una vegada validada la metodologia per a la quantificació del fitat en plasma de rata, es realitzà 

una revalidació d’aquest mètode emprant gossos de la raça Beagle i treballant també amb el 

plasma com a matriu. 

 

El procediment bioanalític és el mateix que el desenvolupat per plasma de rata i implica una 

purificació i extracció del compost per precipitació de les proteïnes amb TCA (àcid tricloracètic) 

en presència d’un agent quelant (EDTA Na2 0,1 M). El sobrenedant es dilueix amb TEAA (acetat 

de tritetilamoni) 50 mM i 20 µL s’injecten al sistema UPLC – MS/MS. L’anàlisi quantitativa es 

realitza per espectroscòpia amb tàndem de masses mitjançant monitorització selectiva de ions 

(SIM). L’ió molecular m/z 659 ([M-H]-)  s’obtingué després de la ionització negativa mitjançant 

electosprai. El compost  s’analitzà per cromatografia de fase reversa amb gradient emprant 

novament TEAA 50 mM a pH = 9 on es dissol la mostra i l’acetonitril (ACN) com a fase mòbil. El 
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temps de retenció de l’analit amb les condicions cromatogràfiques òptimes ha estat de 3,40 

minuts, essent el temps de duració del cromatograma complet per mostra de 7 minuts.  

 

El procediment bioanalític es caracteritza pel mateix interval de concentració de 500 ng/mL (Límit 

de quantificació - LLOQ)) – 25000 ng/mL. El procediment analític es validà completament, 

avaluant linealitat, exactitud i precisió. Les corbes de calibratge es caracteritzaren per una 

correlació de coeficient major de 0,99. Els assajos d’exactitud i precisió foren per sota de 20% 

del nivell de LLOQ i per sota del 15% a concentracions intermèdies i elevades. La validació dels 

resultats s’ha establert amb el criteri d’acceptació descrit per les guies de la FDA (U.S. Food and 

Drug Administration) de Validació de Mètodes Bioanalítics.  

 

Les mostres de plasma de gossos es poden emmagatzemar a una temperatura d’entre 2 i 8 ºC, 

durant 8 dies, sense que això afecti l’exactitud i la precisió de l’anàlisi del fitat. L’estabilitat de les 

mostres de plasma de gos, enriquides amb fitat, a temperatura ambient és d’almenys 24h. Les 

mostres es poden diluir almenys fins un rang 1:20. 

 

Les mostres de plasma de gos són estables durant almenys 42 dies a una temperatura de -80 ± 

10 ºC, així com després de 3 cicles de congelació-descongelació a aquesta temperatura.  

 

4.2 Material i mètodes 
 

En aquesta revalidació s’empra el mateix procediment per a la preparació dels reactius i patrons, 

així com per al tractament de mostra i les condicions cromatogràfiques, que l’utilitzat en la 

validació del plasma de rata, descrit al punt 2 d’aquest capítol, a l’apartat de Material i mètodes. 

 

4.3 Resultats i discussió 
 

El procediment analític implica una purificació i extracció del compost amb la precipitació de 

proteïna amb àcid tricloracètic (TCA) en presència d’un agent quelant (EDTA Na2). El 

sobrenedant es dilueix amb tampó d’acetat de trimetilamoni 50 mM i se n’injecten 20 µL a la 

columna. La ionització del fitat té lloc emprant una interfase d’electrosprai i mode de treball 

negatiu (ESI-) per detectar el fragment a m/z = 659, corresponent al fitat ionitzat (sense un 

protó), per monitorització SIM. 
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i) Linealitat, exactitud i precisió 

 

Per a la revalidació del mètode només s’avaluen els resultats de precisió i exactitud en 1 dia 

(intra-assajos), ja que no cal realitzar la validació entre els 3 dies (inter-assajos) degut a què es 

tracta d’una revalidació de mètode. 

 

Els resultats obtinguts en l’avaluació de linealitat amb el rang de concentració de 500 (LLOQ) – 

25000 ng/mL, es mostren a la taula 20. 

 

Taula 20. Resultats obtinguts de linealitat i càlculs de l’exactitud dels patrons en la validació del dia 1 

teòrica 500 500 1000 1500 2000 2500 5000 10000 20000 25000 25000
mesurada 461.02 543.77 1001.11 1418.42 2013.90 2552.03 5177.80 9621.20 20313.39 24682.89 25382.00

Exactitud (%) -7.80 8.75 0.11 -5.44 0.70 2.08 3.56 -3.79 1.57 -1.27 1.53

Concentració (ng/mL)

 

 

Corba de calibratge: y= 484 x – 7,15x10-3 (r = 0,9983) 

 

Es trobà una relació lineal entre l’àrea del pic i el contingut de fitat de les mostres en tot el rang 

de les corbes de calibratge, incloent el límit inferior de quantificació. El coeficient de regressió és 

superior a 0,99. 

 

Així mateix, amb els controls de qualitat (QC) es feren sis rèpliques per tal de calcular els 

paràmetres d’exactitud i precisió, i es mostren a la següent taula. 

 

Taula 21. Resultats obtinguts i càlculs de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat en la validació del dia 1. 

teòrica 500 (LLOQ) 2500 20000
1 557.05 2374.77 19977.76
2 569.21 2800.85 21306.23
3 586.06 2808.46 21988.53
4 556.56 2730.14 21120.81
5 569.77 2891.63 21825.86
6 573.17 2867.86 21132.44

Mitjana 568.64 2745.62 21225.27
Desv.estàndard 11.01 190.28 710.72
Precisió (%) 1.94 6.93 3.35
Exactitud (%) 13.73 9.82 6.13

Concentració (ng/mL)

mesurada
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D’aquestes dades podem extreure que la precisió intra-assaig no fou major del 10% a les 

concentracions estudiades. Així mateix, pel que fa a l’exactitud els resultats no es desvien més 

del 15% dels valors nominals del LLOQ, intermedi o a elevades concentracions.  

 

Taula 22. Resum dels resultats de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat durant el dia de revalidació. 

Exactitud Precisió
Intra-assaig Intra-assaig

Dia 1 6,13% a 13,73% 1,94% a 6,93%

Dia de 
Validació

 

 

ii) Recuperació en l’extracció 

 

De la mateixa manera que per la validació del mètode amb plasma de rata, per tal d’analitzar la 

possible pèrdua de fitat mitjançant el procés d’extracció emprant el procediment analític descrit, 

foren analitzades mostres de plasma de gos suplementades abans i després del procés 

d’extracció. Els resultats obtinguts de la recuperació en l’extracció i de l’efecte de la matriu 

biològica es mostren a la taula següent. 
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Taula 23. Resultats obtinguts de la recuperació en l’extracció del fitat del plasma de gos.  

teòrica 500 (LLOQ) 2500 20000

1 262216.25 1141185.92 9653228.80
2 268097.32 1347220.89 10295616.38
3 276244.78 1350898.04 10625550.31
4 261978.75 1313027.38 10205957.04
5 268365.72 1391117.81 10546890.72
6 270011.24 1379625.63 10211579.10

1 612192.02 2112716.08 14375073.00
2 524505.31 2461440.35 16226226.81
3 542896.02 2477409.50 16935552.80

Mitjana QCs 267819,01 1320512,61 10256470,39
Mitjana post-suplem. 559864,45 2350521,98 15845617,54
Mitjana post-suplem.* 335918,67 1410313,186 9507370,522
Recuperació 
Extracció (%) 79,73 93,63 107,88

Desv.estàndard QCs (%) 5323,07 92011,02 343675,31

Coef.variació QCs (%) 1,99 6,97 3,35

Mitjana QC mètode 701468,11 3544164,87 19600275,8
Mitjana QC mètode* 420880,87 2126498,92 11760165,48
Recuperació 
Absoluta (%) 63,63 62,10 87,21

EFECTE MATRIU -20,19 -33,68 -19,16

*Tenint en compte la diferència de volum inicial i de sobrenedant.

Concentració (ng/mL)

QCs

Àrees mesurades

Blancs suplementats 
amb fitat després del 
procés bioanalític 

 

 

La recuperació absoluta es calcula, com hem comentat abans, per estudiar l’eficiència de 

l’extracció del fitat de la matriu biològica. Així, comparem l’àrea de pic del fitat obtinguda amb les 

mostres de plasma enriquides inicialment (QC) amb l’àrea del pic del fitat de les mostres 

estàndard netes, sense matriu i amb solvent de reconstitució (el que anomenen QC mètode, 

patrons externs). La recuperació mitjana absoluta obtinguda és de 62,10% a 87,21%. Observem 

que l’abast de la recuperació és coherent, precís i reproduïble.  

 

La recuperació de l'extracció s’empra per estudiar únicament el procés d’extracció del fític de la 

matriu, comparant per tant dues mostres amb matriu. Així, comparem mostres amb plasma de 

gos, on s’addiciona en diferent moment la quantitat de fitat coneguda. Es calcula comparant les 

àrees de pic obtingudes en les mostres de plasma de gos enriquides amb fitat inicialment (QCs) 

amb les àrees de les mostres a les quals se’ls hi ha afegit el fitat després del tractament de 

mostra. Són doncs les mostres post-suplementats amb fitat, després del procediment analític.  La 

recuperació de l'extracció mitjana obtinguda és de 79,73% a 107,88%. 
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L’efecte matriu es calculà per quantificar l’efecte del plasma de gos, en les mostres amb fitat. 

Així, es comparà l’àrea del pic de l’analit obtingut en les mostres de plasma enriquides després 

de l’extracció (mostres post-suplementades), i l’àrea del pic de les mostres control de mètode 

que són sense matriu (QC mètode, patrons externs). L'efecte de la matriu d'àcid fític en el 

plasma és el següent: -33,68% a –19,16%. Els resultats obtinguts de l'efecte de la matriu en el 

plasma de gossos, mostren una supressió lleu en la ionització, en les condicions d'anàlisi 

utilitzats.  

 

 iii) Especificitat del mètode 

 

L’anàlisi de mostres de plasma no enriquides amb fitat, mostrà la presència de fitat endogen en 

el plasma de gos. El cromatograma del blanc de plasma de gos amb dieta sense fitat, presentat 

l’ampliació a la següent Figura 11, mostra els pics de diversos compostos que surten a temps de 

retenció inferior al del fitat. Així mateix, de la mateixa manera que amb el plasma de rata, també 

s’observa el pic del fitat a un temps de retenció de 3,29 minuts. Aquest fitat endogen s’ha 

quantificat en aproximadament 100 ng/ml. 

 

 
Figura 11. Cromatograma del blanc de plasma de gos, amb dieta sense fitat. 

 

 

Els cromatogrames obtinguts pels patrons del control de qualitat del mètode (patrons externs), 

sense matriu, es mostren a continuació: 
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i) 500 ng/mL  

 
Figura 12. Cromatograma de patró QC mètode, sense matriu, de 500 ng/mL. 

 

ii) 2500 ng/mL  

 

 
Figura 13. Cromatograma de patró QC mètode, sense matriu, de 2500 ng/mL. 

 

iii) 25000 ng/mL 

 
Figura 14. Cromatograma de patró QC sense matriu de 25000 ng/mL. 

 

Als cromatogrames del control extern, que no tenen matriu biològica, observem únicament un pic 

que surt en un temps de retenció de 3,40, corresponent al fitat. Per tant, aquestes dades 
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corroboren que els pics anteriors que apareixen al blanc, corresponen efectivament a la matriu 

de plasma. 

 

Així mateix, els cromatogrames dels control de qualitat (QC) amb matriu de plasma de gos són 

els següents:  

 

i) 500 ng/mL  

 
Figura 15. Cromatograma de patró QC de 500 ng/mL. 

 

ii) 2500 ng/mL  

 
Figura 16. Cromatograma de patró QC de 2500 ng/mL. 
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iii) 25000 ng/mL 

 
Figura 17. Cromatograma de patró QC de 25000 ng/mL. 

 

En aquest cas, s’observen clarament el pic del fitat, a un temps de retenció de 3,4 minuts, així 

com també el pic de la matriu, que surt de la columna abans que el fitat.  

 

Per tant, el fet del fitat endogen, amb una quantitat aproximada de 100 ng/mL, determina la 

sensibilitat del mètode bioanalític i el límit inferior de quantificació LLOQ, fixat en 500 ng/mL per 

plasma de gos. 

 

iv) Controls de Qualitat de fitat diluïts en plasma de gos 

 

La següent taula mostra els resultats obtinguts per a l’avaluació de la precisió i l’exactitud en els 

controls de qualitat (QC) diluïts. Els resultats mostren que es poden realitzar dilucions 2x, 5x, 10x 

i 20x sense afectar sensiblement al senyal analític. Els valors mitjans obtinguts tant d’exactitud 

com de precisió no supera ±15% del valor teòric. 
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Taula 24. Resultats obtinguts en l’avaluació de l’exactitud i precisió en els controls de qualitat fent dilucions. 

 

teòrica
40000          
(Dil 2x)

50000         
(Dil 5x)

50000          
(Dil 10x)

50000              
(Dil 20x)

mesurada 1 39033.13 41905.73 45495.88 53866.68
2 44449.75 47096.03 44247.92 56323.04
3 43619.74 44783.89 44135.72 48282.45
4 43708.37 44159.51 43264.66 51517.60
5 43544.01 48433.14 43345.74 54767.05
6 44378.14 51143.32 42911.49 61826.00

Mitjana 43122.19 46253.60 43900.24 54430.47
Desv.estàndard 2041.05 3311.15 939.30 4582.35
Precisió (%) 4.73 7.16 2.14 8.42
Exactitud (%) 7.81 -7.49 -12.20 8.86

Concentració (ng/mL)

 

 

 

 v) Estabilitat del fitat en mostres de plasma de gos 

 

A la següent taula 25 es mostren els resultats obtinguts en l’avaluació de l’estabilitat de les 

mostres de plasma enriquides amb fitat. En concret, s’ha estudiat en primer lloc 

l’emmagatzemament a temperatura ambient (RT) a 4 i 24h.  Els resultats obtinguts indiquen que 

la precisió no excedeix del 15% i la precisió tampoc supera el 15%. 

 



______________________________________________________________________  Capítol 3  

___________________________________________________________________________ 139 

Taula 25. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 4 h i 24 h a temperatura ambient. 
Estabilitat durant 4h a RT

teòrica 1000 2500 20000
mesurada 1 1134.76 2369.4 21327.28

2 1145.17 2328.58 20683.55
3 1102.89 2176.69 20931.12

Mitjana 1127.61 2291.56 20980.65
Desv.estàndard 22.03 101.55 324.71
Precisió (%) 1.95 4.43 1.55
Exactitud (%) 12.76 -8.34 4.90

Estabilitat durant 24h a RT

teòrica 1000 2500 20000
mesurada 1 1125.15 2172.38 20869.51

2 1132.84 2101.30 21491.65
3 1103.88 2198.98 21885.19

Mitjana 1120.62 2157.55 21415.45
Desv.estàndard 15.00 50.50 512.11
Precisió (%) 1.34 2.34 2.39
Exactitud (%) 12.06 -13.70 7.08

Concentració (ng/mL)

Concentració (ng/mL)

 

 

També s’avaluà l’estabilitat de les mostres de plasma durant 6 dies entre 2 – 8 ºC. Els resultats, 

que es mostren a la taula següent, mostren l’estabilitat de les mostres en aquestes condicions. 

 

Taula 26. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 6 dies a una temperatura de 2-8ºC. 
Estabilitat durant 6 dies a T = 2-8ºC

teòrica 1000 2500 20000
mesurada 1 1137.55 2393.32 22178.21

2 * 2374.92 24701.11
3 1102.59 2190.01 18481.01

Mitjana 1120.07 2319.42 21786.78
Desv.estàndard - 112.45 3128.47
Precisió (%) - 4.85 14.36
Exactitud (%) 12.01 -7.22 8.93

* mostra insuficient

Concentració (ng/mL)

 

 

S’estudià també l’estabilitat de les mostres enriquides amb fitat, sotmeses a tres cicles de 

congelació-descongelació a una temperatura de -80 ± 10 ºC.  
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Taula 27. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 3 cicles de congelació i 

descongelació a una temperatura de -80 ±10ºC. 
Estabilitat durant 3 cicle (cong/descong) a T = - 8 0 ± 10ºC

teòrica 1000 2500 20000
mesurada 1 383.42 2857.27 18789.60

2 439.26 2778.95 19073.63
3 444.77 2867.55 19175.73

Mitjana 422.48 2834.59 19012.99
Desv.estàndard 33.94 48.46 200.08
Precisió (%) 8.03 1.71 1.05
Exactitud (%) -15.50 13.38 -4.94

Concentració (ng/mL)

 

 

Els resultats presentats a la Taula 27 mostren l’estabilitat en aquestes condicions ja que la 

precisió no excedeix del 10% per cap de les concentracions assajades. Pel que fa a l’exactitud, 

els resultats no es desvien del 15%, excepte per LLOQ (límit inferior de quantificació) que es 

desvià just per sobre del 15%, però encara permès ja que no supera el 20% de desviació del 

coeficient de variació.  

 

Taula 28. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 42 dies a una temperatura de -80 ± 

10ºC. 

Estabilitat durant 42 dies a T = -80 ± 10ºC

teòrica 1000 2500 20000
mesurada 1 947.70 2129.88 21822.59

2 889.72 2160.08 22998.85
3 945.36 2207.59 22790.31

Mitjana 927.59 2165.85 22537.25
Desv.estàndard 32.82 39.18 627.64
Precisió (%) 3.54 1.81 2.78
Exactitud (%) 6.31 6.67 6.31

Controls de Qualitat (t=0)

teòrica 1000 2500 20000
mesurada 1 861.30 1880.70 20123.28

2 885.57 2051.05 21630.17
3 870.74 2159.26 21847.19

Mitjana 872.54 2030.34 21200.21
Desv.estàndard 12.23 140.43 938.94
Precisió (%) 1.40 6.92 4.43

Concentració (ng/mL)

Concentració (ng/mL)

 

 

Finalment, s’estudià l’estabilitat de les mostres de plasma de gos enriquides amb fitat durant 42 

dies a -80 ± 10ºC. Els resultats, que es mostren a la Taula 28, verifiquen l’estabilitat de les 

mostres en aquestes condicions ja que les dades de precisió es desvien en menys d’un 15%.  
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5 Conclusions 
 

S’ha validat un mètode bioanalític emprant HPLC - MS per a la determinació de l’àcid fític en 

plasma de rata i s’ha revalidat en plasma de gos. La validació s’ha portat a terme d’acord amb 

els criteris establerts en la guia de la FDA (Food and Drug Administration) sobre la validació de 

mètodes analítics1.  

 

La metodologia analítica desenvolupada permet la quantificació de fitat en mostres amb matriu 

biològica. És per tant un procediment analític adequat per a la determinació del fitat en mostres 

amb matriu biològica, concretament, en plasma de rata i de gos. 

 

S’avaluà l’estabilitat de les mostres de plasma, en les dues espècies, enriquides amb fitat. 

Concretament, es poden emmagatzemar 24h a temperatura ambient, durant 6 dies a una 

temperatura de 2 – 8ºC i fins a 42 dies a -80 ± 10 ºC. 

 

L’interval de concentració dels procediments bioanalítics és de 500 (LLOQ) – 25000 ng/mL 

(ULOQ) de plasma de rata i de gos. Per tant, el límit inferior de quantificació (LLOQ) per l’àcid 

fític en mostres de plasma és de 500 ng/ml. La sensibilitat descrita pel mètode està limitada per 

la presència endògena d’àcid fític en el plasma de l’ordre de 100 ng/mL, estant el límit de 

detecció real del mètode en l’interval 50 - 100 ng/mL. Així, aquest fet determina que la sensibilitat 

del mètode bioanalític i el seu límit inferior de quantificació (LLOQ) es fixés en 5 vegades el fitat 

endogen, i per tant, a 500 ng/mL. 

 

El procediment és específic i ha permès obtenir resultats exactes, precisos i repetibles. Així 

mateix, presenta una bona recuperació específica i absoluta, i no s’observa efecte de la matriu 

biològica. La corba de calibratge obtinguda fou caracteritzada amb un coeficient de correlació de 

més de 0,99 demostrant una relació lineal entre l’àrea del pic i el contingut de fitat de les mostres 

en tot el rang estudiat. Els assajos entre les mostres mostraren una precisió i una exactitud 

menor del 20% per nivells de límit de quantificació (500 ng/mL) i per sota del 15% per 

concentracions intermèdies i elevades.   
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CAPÍTOL 4 – DESENVOLUPAMENT I VALIDACIÓ D’UNA 

METODOLOGIA ANALÍTICA PER A LA DETERMINACIÓ DEL FITAT EN 
ORINA DE RATA. 
 

 

1 Introducció i resum del mètode 

 

En el capítol anterior s’ha explicat el desenvolupament i validació d’una metodologia analítica per 

a la determinació del fitat en mostres de plasma de rata i de gos. En aquesta ocasió, la finalitat 

és obtenir un mètode analític validat per la determinació del fitat emprant altres matrius 

biològiques, pel desenvolupament d’aquest actiu com a fàrmac. Per això, s’ha desenvolupat i 

validat una metodologia HPLC - MS per a la determinació de fitat en matriu d’orina de rata.  

 

El procediment bioanalític implica l’extracció del fitat de l’orina de rata emprant elevades 

concentracions d’un agent quelant (EDTA Na2 0,2 M). El sobrenedant obtingut després del 

tractament i centrifugació es dilueix amb TEAA (acetat de tritetilamoni) 50 mM i 50 µL s’injecten 

al sistema HPLC - MS. L’anàlisi quantitativa es realitza per espectrometria de masses i quadrupol 

simple, mitjançant monitorització selectiva d’ions (SIM). L’ió molecular m/z 659 ([M.]-) fou 

obtingut després de la ionització negativa mitjançant una interfase d’ionització per electosprai 

(ESI). El compost fou analitzat per cromatografia en fase reversa amb gradient, usant TEAA 50 

mM a pH = 9 i acetonitril (ACN) com a fase mòbil. El temps de retenció de l’analit amb les 

condicions cromatogràfiques òptimes ha estat de 4,05 minuts, essent el temps de duració del 

cromatograma complet per mostra de 7 minuts.  

 

El procediment bioanalític es caracteritzà per un interval de concentració de 800 ng/mL (Límit 

inferior de quantificació - LLOQ) – 50000 ng/mL. El procediment analític fou validat 

completament, avaluant linealitat, exactitud i precisió, amb els criteris d’acceptació descrits per 

les guies de la FDA (U.S. Food and Drug Administration) de Validació de Mètodes Bioanalítics. 

Les corbes de calibratge es caracteritzaren per una correlació de coeficient major de 0,99. Els 

assajos d’exactitud i precisió en diferents dies foren per sota del 20% en el LLOQ i fins i tot per 

sota del 15% a concentracions intermèdies i elevades.  

 

La sensibilitat descrita pel mètode està limitada per la presència endògena d’àcid fític en l’orina. 

El límit inferior de quantificació (LLOQ) s’ha fixat en 5 vegades el valor de fitat endogen trobat en 
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el blanc d’orina de rata (animals tractats durant 3 setmanes amb una dieta sense fitat), que és de 

l’ordre de 160 ng/mL. Per tant, el LLOQ s’ha establert en 800 ng/mL. El límit de detecció del 

mètode per patrons és de 50 - 100 ng/mL. 

 

L’augment del límit inferior de quantificació en orina (800 ng/mL) respecte el de plasma (500 

ng/mL) és degut a què l’excreció de l’àcid fític per via renal donà lloc a uns valors mitjans de fític 

superiors per als blancs d’orina (160 ng/mL) comparat amb la matriu de plasma (de l’ordre de 

100 ng/mL).  

 

 

2 Material i mètodes 

 

i) Preparació de reactius i patrons 

 

REACTIUS 

Tots els reactius emprats són de grau per cromatografia i anàlisi. 

Els reactius comercials adquirits durant aquest procediment són: acetonitril (Lab Scan), acetat de 

trietilamoni (Fluka), sal dissòdica d’EDTA 2-hidrat i solució d’amoni 30% (Panreac). 

 

ELUENTS I DISSOLUCIONS 

L’aigua desionitzada per preparar les dissolucions es purificà amb un sistema ultra pur Millipore 

amb una resistència de 18 MΩ cm (Synergy Water Purification System, Millipore). 

 

Tampó d’acetat de trietilamoni 50 mM: 100 mL de TEAA es dilueixen en 2 L d’aigua. La solució 

s’ajusta a pH = 9 amb solució d’amoni 30%. 

Solució 0,2 M de sal dissòdica d’EDTA 2-hidrat: 7,44 g d’EDTA Na2-2H20 es dissolen en 100 mL 

d’aigua. La solució es sonica per obtenir una solució homogènia. Per motius d’estabilitat, aquesta 

dissolució es prepararà diàriament abans d’emprar. 

 

PATRONS 

Preparació de solució estàndard stock d‘àcid fític: 1 mg/mL. Aquesta dissolució s’emmagatzema 

a -20ºC ± 5ºC durant un període màxim de 10 dies. 

 

Es preparen dues solucions independents d’àcid fític: 
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La solució stock A i les solucions derivades d’aquesta, s’utilitzaren per preparar els estàndards 

de calibratge (blanc d’orina suplementat amb un contingut conegut d’àcid fític) constitutiu de la 

corba de calibratge. 

La solució stock B i les seves solucions de treball derivades, són els controls de qualitat (QC) 

(blanc d’orina suplementat amb un contingut conegut d’àcid fític) i  s’empren com a test de la 

recta de calibratge preparada amb la solució stock A. A més, amb aquesta solució stock B, 

també es preparen els controls de mètode (sense matriu, aigua amb contingut conegut d’àcid 

fític) i aquestes mostres s'utilitzen per a comprovar la sensibilitat de la detecció, revisar els temps 

de retenció de l'analit i per avaluar la recuperació. 

 

Per a la preparació de les solucions estàndard de treball s’emprà la solució stock A i es 

prepararen les següent concentracions mitjançant les dilucions corresponents. 

A partir de la solució stock A: 500, 100, 50, 40, 25, 20 i 10 µg/mL (presentats a la Taula 1)  

 

Taula 1. Patrons de la corba de calibratge preparats amb l’estàndard A. 

Solucions stock A. 
Concentració de fitat

Quantitat de l’stock A 
1mg/mL 

Volum total

500 µL/mL 1mL 2mL

100 µL/mL 1mL 10mL

50 µL/mL 500µL 10mL

40 µL/mL 400 µL 10mL

25 µL/mL 250 µL 10mL

20 µL/mL 200 µL 10mL

10 µL/mL 1mL de l'stock 100 µL/mL 10mL  

 

Per a la preparació dels controls de qualitat, s’empren les solucions estàndard de treball 

preparades amb la solució stock B i les dilucions corresponents: 

A partir de la solució stock B: 500, 50 i 10  µg/mL (presentats a la Taula 2) 

 

Taula 2. Controls de qualitat de la corba de calibratge preparats amb l’estàndard B. 

Solucions stock B. 
Concentració de fitat

Quantitat de l’stock B 
1mg/mL 

Volum total

500 µL/mL 1mL 2mL

50 µL/mL 500µL 10mL

10 µL/mL 1mL de l'stock 100 µL/mL 10mL  
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Totes aquestes dissolucions s’emmagatzemaren a -20 ± 5 ºC durant un període màxim de 10 

dies.  

 

L’objectiu d’aquest estudi és emprar el mètode analític en matrius biològiques. Una vegada 

realitzada la validació en plasma (descrita al capítol 3), en aquest cas s’adaptà i validà en matriu 

d’orina de rata.  

 

Les rates usades com a blancs (sense tractament) s’alimentaren amb una dieta especial sense 

fitat, AIN76A (proveïda per Ssniff Spezialdiäten GmbH, Alemanya) durant tres setmanes abans 

de la recollida d’orina.  

 

Per la recta de calibratge, amb matriu fisiològica, s’addicionaren diferents quantitats d’actiu (a 

partir de l’estàndard A) a un volum de 100 µL d’orina de les rates sense tractament, tal i com es 

presenta a la següent taula: 

 

Taula 3. Patrons de la corba de calibratge preparats amb l’estàndard A i matriu d’orina de rata. 

Concentració de 
fitat

800  ng / mL * 

900  ng / mL

1000 ng / mL 

2500 ng / mL 

5000 ng / mL 

10000 ng / mL 

20000 ng / mL 

25000 ng / mL 

40000 ng / mL 

50000 ng / mL * 

4 µL de la solució 1 mg/mL

5 µL de la solució 1 mg/mL

4.5 µL de la solució 20 µg/mL

5 µL de la solució 100 µg/mL

10 µL de la solució 100 µg/mL

4 µL de la solució 500 µg/mL

5 µL de la solució 500 µg/mL

5 µL de la solució 20 µg/mL

5 µL de la solució 50 µg/mL

Quantitat de l’estàndard A, 
afegida a 100µl del blanc 

d'orina de rata
4 µL de la solució 20 µg/mL

 

* Els límits de quantificació inferior (LLOQ) i superior (ULOQ) es realitzen per duplicat. 

 

Així mateix, per a la preparació de les diferents mostres de control de qualitat (QC) amb àcid fític 

es procedí de la mateixa manera però afegint diferents quantitats d’actiu a partir de les solucions 

estàndard B, als 100 µL del blanc d’orina de rata: 
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Taula 4. Controls de qualitat de la corba de calibratge preparats amb l’estàndard B i matriu d’orina de rata. 

Concentració 
de fitat

800  ng / mL * 

10000 ng/Ml

40000 ng/mL

 10 µL de solució de 100µg/mL 

  4 µL de solució de 1 mg/mL 

Quantitat de l’estàndard B, 
afegida a 100µl del blanc 

d'orina de rata
4 µL de la solució 20 µg/mL

 

* El límit de quantificació inferior (LLOQ) es realitza per duplicat. 

 

Finalment, també es preparen les mostres de control extern del mètode analític sense matriu 

biològica, a partir de les solucions estàndard B, amb les mateixes concentracions dels controls 

de qualitat QC. Aquestes mostres s’utilitzen per comprovar la sensibilitat en la detecció, el temps 

de retenció de l’analit i avaluar la recuperació.  

 

Taula 5. Controls de qualitat del mètode sense matriu preparats amb l’estàndard B. 

Concentració 
de fitat

800  ng / mL * 

10000 ng/Ml

40000 ng/mL

Quantitat de l’estàndard B 
afegida

4 µL de la solució 20 µg/mL

 10 µL de solució de 100µg/mL 

  4 µL de solució de 1 mg/mL  
* El límit de quantificació inferior (LLOQ) es realitza per duplicat. 

 

En aquest cas, la mescla es porta fins un volum de 200 µL amb la solució de TEAA 50 Mm a pH 

= 9. El volum injectat al sistema HPLC - MS és de 50µL.   

 

ii) Tractament de les mostres 

 

La descripció detallada del procediment bioanalític per a la determinació d'àcid fític en les 

mostres de calibratge matricial, els controls de qualitat i els blanc de mostres d’orina de rata és: 

 

En primer lloc cal centrifugar l’orina de rata a 3500 rpm, durant 5 minuts a 4 º C. Llavors afegim 

el volum necessari de les diferents solucions d’àcid fític per obtenir la concentració desitjada. 

Aquest pas és només per a la corba de calibratge i les mostres de control de qualitat. En el seu 

lloc, als blancs d’orina de les rates sense tractament (dieta sense fitat durant 3 setmanes), se’ls 

afegí 10 µL d'aigua de grau HPLC. Llavors es transfereixen 100 µL d’aquesta mostra d’orina en 

els tubs d'assaig i se li addicionen 10 µL de la solució sal dissòdica d’EDTA 2-hidrat 0,2 M. Es 

mescla amb vòrtex durant aproximadament 20 segons i es centrifuga a 5000 rpm, durant 10 

minuts a  4ºC. Es recullen 100 µL de la fase sobrenedant i se li afegeixen 100 µL de tampó 
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d’acetat de trietilamoni 50 mM a pH = 9. Es mescla amb el vòrtex durant aproximadament 1 

minut i s’injecten 50 µL en el sistema de HPLC - MS. 

 

La principal diferència del tractament de mostra d’orina de rata, respecte el tractament del 

plasma, consisteix en l’augment de la quantitat d’agent quelant (EDTA), ja que s’empren 10 µL 

d’EDTA 0,2 M, enlloc del 0,1 M que s’empra en el tractament del plasma, així como la no 

utilització d’àcid tricloroacètic. Això és degut al menor contingut proteic de la matriu d’orina en 

relació al plasma. Així mateix, el mètode per orina s’ha validat emprant un equipament d’HPLC 

on el volum injectat és de 50 µL, mentre que si s’empra l’UPLC el volum és de 20 µL.  

 

La validació del procediment analític amb orina de rata es realitzà amb l’equipament analític 

HPLC - MS (ZQ). Així mateix, emprant el plasma com a matriu es validà el mètode emprant 

l’equipament UPLC – MS/MS (API4000, ABSciex) i es realitzà la revalidació amb l’HPLC - MS. Es 

reavaluaren els paràmetres de linealitat, precisió i exactitud del mètode. Això ens ha permès 

emprar ambdós sistemes indistintament durant les anàlisis de rutina de les mostres per a la 

determinació de fitat segons la disponibilitat de l’equipament.  

 

iii) Condicions cromatogràfiques 

 

- Equip:    HPLC (Waters, Alliance 2795HT) 

- Columna LiChrospher 100 RP18, 5 µm, i cartutx LiChroCART 125-4 

(Merck). Columna sílica C18 amb fase reversa. 

- Fase mòbil: A:   ACN. B: Tampó d’acetat de trietilamoni 50 mM a pH = 9 

- Condicions del gradient: 
Temps (min) % A % B 

0,00 0 100 
1,00 0 100 
3,00 20 80 
4,50 20 80 
5,00 0 100 
7,00 0 100 

 

- Vol. Injecció:  50 µL. 

- Flux:   0,8 mL/min 

- Detecció  MS ZQ 4000TM.. Mode ESI- (ionització negativa amb 

electrosprai). SIM (Monitorització Selectiva de Ions). 
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El fragment que es monitoritza correspon a la relació m/z = 659,  referent al fragment  [M - H]-, on 

M és la massa de l’àcid fític (660) que ha perdut un protó.  

 

 

3 Resultats i Discussió 

 

El procediment analític implica una extracció del compost per dilució de l’orina de rata en 

presència d’un agent quelant (EDTA Na2). El sobrenedant es dilueix amb tampó d’acetat de 

trietilamoni 50 mM i se n’injecten 50 µL a la columna HPLC. La ionització del fitat té lloc per 

espectrometria d’electrosprai emprant mode negatiu (ESI-) per detectar el fragment a m/z 659 

corresponent al fitat ionitzat (sense protó), per monitorització SIM.  

 

El cromatograma obtingut del patró extern preparat en matriu aquosa (sense matriu d’orina) de 

40000 ng/mL amb gradient, es presenta a la següent figura.  

 

 
Figura 1. Cromatograma del pic m/z 659 (SIM) d’un patró de fitat 40 µg/mL. 

 

Al cromatograma de la Figura 1 s’observa el pic del fitat amb un temps de retenció de 4,05 

minuts. 

 

3.1 Linealitat, exactitud i precisió del mètode. 

 

Els resultats obtinguts en l’avaluació de linealitat de la validació per cadascun dels 3 dies, amb el 

rang de concentració de 800 (LLOQ) – 50000 ng/mL, es mostren a les següents taules 6, 7 i 8. 

L’exactitud fou calculada comparant la regressió lineal de la concentració de fitat teòrica (X) 

enfront de la concentració mesurada (Y), emprant la teòrica recta de Y = X. 
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Taula 6. Resultats obtinguts de linealitat i càlculs de l’exactitud dels patrons en la validació del dia 1 

VALIDACIÓ DIA 1

teòrica 800 800 900 1000 2500 5000 10000 20000 25000 40000 50000 50000
mesurada 857.41 816.83 869.08 1001.88 2312.28 4816.57 9945.58 21481.47 25665.82 40980.20 47895.03 49250.93

Exactitud (%) 7.18 2.10 -3.44 0.19 -7.51 -3.67 -0.54 7.41 2.66 2.45 -4.21 -1.50

Concentració (ng/mL)

 

 

Corba de calibratge (dia 1): Y = 1,0318X– 0,0381 (r = 0,9997) 

 

 

Taula 7. Resultats obtinguts de linealitat i càlculs de l’exactitud dels patrons en la validació del dia 2.  
VALIDACIÓ DIA 2

teòrica 800 800 900 1000 2500 5000 10000 20000 25000 40000 50000 50000
mesurada 794.47 771.98 897.07 1034.02 2354.66 5175.14 10300.56 21899.02 26075.54 39737.12 46265.66 48022.05

Exactitud (%) -0.69 -3.50 -0.33 3.40 -5.81 3.50 3.01 9.50 4.30 -0.66 -7.47 -3.96

Concentració (ng/mL)

 

 

Corba de calibratge (dia 2): Y = 1,0342X + 0,0110 (r = 0,9996) 

 

 

Taula 8. Resultats obtinguts de linealitat i càlculs de l’exactitud dels patrons en la validació del dia 3. 
VALIDACIÓ DIA 3

teòrica 800 800 900 1000 2500 5000 10000 20000 25000 40000 50000 50000
mesurada 940.17 891.58 889.72 923.00 2186.32 4553.04 8872.10 20465.64 25732.81 42317.07 51799.61 51296.22

Exactitud (%) 17.52 11.45 -1.14 -7.70 -12.55 -8.94 -11.28 2.33 2.93 5.79 3.60 2.59

Concentració (ng/mL)

 

 

Corba de calibratge (dia 3): Y = 1,2209X – 1,1684 (r = 0,9986) 

 

 

S’observa una relació lineal entre l’àrea del pic i el contingut de fitat de les mostres en tot el rang 

de les corbes de calibratge, incloent el límit inferior de quantificació. El coeficient de regressió en 

els tres dies de validació és superior a 0,99. 

 

Els resultats obtinguts de l'avaluació de la precisió i l'exactitud en els controls de qualitat (QC) 

cada dia (intra-assajos), es presenten a les taules següents: 
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Taula 9. Resultats obtinguts i càlculs de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat en la validació del dia 1. 
VALIDACIÓ DIA 1
QCs

teòrica 800 (LLOQ) 10000 40000
mesurada 1 847.45 9289.57 34869.75

2 842.80 9104.95 35504.58

3 804.17 8835.51 35328.58

4 752.49 8423.79 34976.29

5 841.45 8737.50 35466.96

6 805.42 8717.42 34161.19

Mitjana 815.63 8851.46 35051.23

Desv.estàndard 36.44 306.69 507.15

Precisió (%) 4.47 3.46 1.45

Exactitud (%) 1.95 -11.49 -12.37

Concentració (ng/mL)

 

 

Taula 10. Resultats obtinguts i càlculs de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat en la validació del dia 2. 
VALIDACIÓ DIA 2
QCs

teòrica 800 (LLOQ) 10000 40000
mesurada 1 902.51 9189.04 34770.30

2 878.78 9179.31 34214.17

3 753.76 9030.02 34188.03

4 760.53 9455.86 36688.63

5 755.26 7619.46 38054.04

6 798.12 8788.91 37018.66

Mitjana 808.16 8877.10 35822.31

Desv.estàndard 66.36 653.67 1644.75

Precisió (%) 8.21 7.36 4.59

Exactitud (%) 1.02 -11.23 -10.44

Concentració (ng/mL)

 

 

Taula 11. Resultats obtinguts i càlculs de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat en la validació del dia 3. 
VALIDACIÓ DIA 3
QCs

teòrica 800 (LLOQ) 10000 40000
mesurada 1 831.83 9555.99 39845.10

2 849.40 9166.68 42062.88

3 764.30 9132.61 41174.53

4 727.42 8903.18 39048.34

5 808.07 8935.57 40220.02

6 849.00 8986.15 38491.47

Mitjana 805.00 9113.36 40140.39

Desv.estàndard 49.62 241.29 1324.42

Precisió (%) 6.16 2.65 3.30

Exactitud (%) 0.63 -8.87 0.35

Concentració (ng/mL)
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L’avaluació de la precisió i l’exactitud del mètode entre diferents dies (inter-assajos) foren 

determinats amb els controls de qualitat (QC) emprant 18 rèpliques. Els resultats es mostren a 

continuació: 

 

Taula 12. Resultats obtinguts i càlculs de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat entre els diferents dies. 

teòrica 800 (LLOQ) 10000 40000
mesurada 1 847.45 9289.57 34869.75

2 842.80 9104.95 35504.58

3 804.17 8835.51 35328.58

4 752.49 8423.79 34976.29

5 841.45 8737.50 35466.96

6 805.42 8717.42 34161.19

7 902.51 9189.04 34770.30

8 878.78 9179.31 34214.17

9 753.76 9030.02 34188.03

10 760.53 9455.86 36688.63

11 755.26 7619.46 38054.04

12 798.12 8788.91 37018.66

13 831.83 9555.99 39845.10

14 849.40 9166.68 42062.88

15 764.30 9132.61 41174.53

16 727.42 8903.18 39048.34

17 808.07 8935.57 40220.02

18 849.00 8986.15 38491.47

Mitjana 809.60 8947.31 37004.64

Desv.estàndard 49.30 430.32 2588.01

Precisió (%) 6.09 4.81 6.99

Exactitud (%) 1.20 -10.53 -7.49

Concentració (ng/mL)

 

 

Així, els resultats es resumeixen a la següent taula 13. 

 

Taula 13. Resum dels resultats de l’exactitud i la precisió dels controls de qualitat en la validació cada dia (3 dies) i entre els 

diferents dies. 

Exactitud Precisió Exactitud Precisió

Intra-assaig Intra-assaig Inter-assaig Inter-assaig

Dia 1 -12,37 % a 1.95 1.45% a 4.47%

Dia 2 -11.23% a 1.02% 4.59% a 8.21%

Dia 3 -8.87% a 0.63% 2.65% a 6.16%

Dia de 

Validació

-10.53% a 1.20% 4.81% a 6.99%

 

 

La precisió intra- i inter- dels assajos, per totes les concentracions, no fou major del 15%. Pel que 

fa a l’exactitud, els resultats tampoc es desviaren de més del 15% dels valors basals per cap de 

les diferents concentracions avaluades.   
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Per tant, els resultats de precisió i exactitud obtinguts són acceptables segons els criteris 

establerts en la guia de la FDA (Food and Drug Administration) sobre la validació de mètodes 

analítics1. 

 

3.2 Recuperació en l’extracció 

 

Per tal d’analitzar la possible pèrdua de fitat mitjançant el procés d’extracció emprant el 

procediment analític descrit, foren analitzades mostres d’orina suplementades abans i després 

del procés d’extracció. Els resultats obtinguts de la recuperació en l’extracció i de l’efecte de la 

matriu biològica es mostren a la taula següent. 

 

Taula 14. Resultats obtinguts de la recuperació en l’extracció del fitat de l’orina de rata.  

teòrica 800 (LLOQ) 10000 40000

1 249,26 4910,05 28064,60

2 255,70 4666,94 29983,28

3 224,78 4645,77 29211,98

4 211,61 4503,68 27380,96

5 240,59 4523,69 28387,33

6 255,55 4554,97 26904,98

1 238,11 5631,98 35559,16

2 258,74 5050,54 34890,98

3 248,60 5466,69 34718,18

Mitjana QCs 248,49 5383,07 35056,11

Mitjana Supl. 239,58 4634,19 28322,19
Recuperació 
Extracció (%) 96,42 86,09 80,79

Desv.estàndard (%) 17,95 150,22 1141.5,

Coef.variació (%) 7,49 3,24 4,03

Mitjana mostres 

Estàndard
274,85 4640,27 34972,26

Recuperació 

Absoluta (%)
87,17 99,87 80,98

EFECTE MATRIU (%) -9,59 16,01 0,24

Concentració (ng/mL)

Àrees mesurades

QCs

Enriquides amb fitat

 

 

La recuperació absoluta es calcula comparant l’àrea de pic del fitat obtinguda per les mostres de 

d’orina de rata enriquides amb fitat, amb l’àrea del pic del fitat de les mostres estàndard netes, 

sense matriu. La recuperació mitjana absoluta obtinguda és de 80,98 % a 99,87%. 

 

La recuperació de l'extracció es calcula utilitzant l'àrea del pic de l'analit obtinguts en mostres 

d’orina de rata enriquides amb fitat, amb l’àrea del fitat dels patrons equivalents obtinguts al final 

del procés de la mostra. La recuperació de l'extracció mitjana obtinguda és de 80,79% a 96,42%.  
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L’efecte matriu es calcula comparant l’àrea del pic de l’analit obtingut en les mostres d’orina 

enriquides, després de l’extracció, i l’àrea del pic de les mostres control.  

L'efecte de la matriu d'àcid fític en l’orina és el següent: -9,59% a –16,01%. 

 

Els resultats obtinguts de l'efecte de la matriu d’orina en l’extracció de l’àcid fític, mostren que 

l'orina de rata no té cap efecte sobre la ionització dels compostos en aquestes condicions 

d'anàlisi utilitzats. 

 

3.3 Especificitat  

 

L’anàlisi de mostres d’orina no enriquides amb fitat, mostren la presència d’actiu endogen en 

l’orina de rates. A la Figura 2 es mostra el cromatograma del blanc dels animals amb dieta sense 

fitat. S’observen els pics de diversos compostos que surten a temps de retenció inferior al del 

fitat que probablement correspon a restes de proteïnes o derivats peptídics de la matriu d’orina. 

 
Figura 2. Cromatograma del blanc d’orina de rata. 

 

Al cromatograma s’observa que encara que no s’hagi addicionat fitat, i les rates hagin estat 

tractades sense fitat, s’observen diversos pics, i hi ha una part de fitat endogen, que es 

correspon al temps de retenció de 4,14 minuts i que s’excreta a l’orina. Aquest fitat, que es 

quantificà amb un màxim de 160 ng/mL, és el que determinà el límit inferior de quantificació, ja 

que es fixà en 5x la quantitat de fitat endogen.  

 

Els cromatogrames de control extern de qualitat del mètode analític, sense matriu, es mostren a 

continuació: 
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i) 800 ng/mL 

  
Figura 3. Cromatograma de patró QC sense matriu de 800 ng/mL. 

 

ii) 10000 ng/mL  

 
Figura 4. Cromatograma de patró QC sense matriu de 10000 ng/mL. 

 

iii) 40000 ng/mL 

 
Figura 5. Cromatograma de patró QC sense matriu de 40000 ng/mL. 

 

Per tant, es pot comprovar com el pic que surt al temps de retenció al voltant de 4,05 minuts 

correspon al fític, mentre que al blanc, s’observa que alguns productes de la matriu biològica a 

un temps de retenció al voltant d’1,68 minuts.  

 

Així mateix, els cromatogrames dels controls de qualitat (QC) amb matriu d’orina de rata són els 

següents:  
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i) 800 ng/mL  

 
Figura 6. Cromatograma de patró QC de 800 ng/mL. 

 

 

ii) 10000 ng/mL 

 

 
Figura 7. Cromatograma de patró QC de 10000 ng/mL. 

 

iii) 40000 ng/mL. 

 

 
Figura 8. Cromatograma de patró QC de 40000 ng/mL. 

 

 

En aquest cas, a les figures 6, 7 i 8, corresponents als patrons de control de qualitat amb orina 

de rata, s’observen clarament el pic del fitat, a un temps de retenció de 4 minuts. Així mateix, 
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també s’observa també el pic de la matriu, que surt de la columna abans que el fitat, al voltant 

d’1,7 minuts. 

 

Per tant, el fet del fitat endogen amb una quantitat aproximada de 160 ng/mL, determina la 

sensibilitat del mètode bioanalític i el límit inferior de quantificació LLOQ, fixat en 800 ng/mL en 

orina de rata. 

 

3.4 Controls de Qualitat diluïts de fitat  

 

La següent taula mostra els resultats obtinguts per a l’avaluació de la precisió i l’exactitud en els 

controls de qualitat (QC) diluïts. Els resultats mostren que es poden realitzar dilucions 2x, 5x i 

10x sense afectar significativament l’exactitud i precisió de la mesura. Els valors mitjans 

obtinguts tant d’exactitud com de precisió no supera ±15% del valor teòric. 

 

Taula 15. Resultats obtinguts en l’avaluació de l’exactitud i precisió en els controls de qualitat fent dilucions. 

teòrica

60000          

(Dil x2)

60000         

(Dil x 5)

60000          

(Dil x10)

mesurada 1 58033.86 49790.74 55365.43

2 56585.24 51521.13 55243.12

3 59249.00 52146.04 55134.02

4 56563.76 52952.59 50858.06

5 59749.75 54614.22 50769.27

6 59392.38 55862.63 51371.09

Mitjana 58262.33 52814.56 53123.50

Desv.estàndard 1429.19 2182.29 2336.95

Precisió (%) 2.45 4.13 4.40

Exactitud (%) -2.90 -11.98 -11.46

Concentració (ng/mL)

 

 

 

3.5 Estabilitat de les mostres enriquides amb fitat.  

 

S’ha avaluat l’estabilitat de les mostres d’orina de rata enriquides amb fitat. 

 

En primer lloc s’estudià l’emmagatzemament a temperatura ambient (RT) a 4 i 24h i es mostren 

els resultats a la taula 16. 
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Taula 16. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 4 h i 24 h a temperatura ambient. 
Estabilitat durant 4h a RT

teòrica 800 (LLOQ) 10000 40000

mesurada 1 946.85 9592.00 41651.59

2 930.31 10077.04 40984.47

3 940.71 10279.00 39949.02

Mitjana 939.29 9982.68 40861.69

Desv.estàndard 8.36 353.09 857.90

Precisió (%) 0.89 3.54 2.10

Exactitud (%) 17.41 -0.17 2.15

Estabilitat durant 24h a RT

teòrica 800 (LLOQ) 10000 40000

mesurada 1 827.94 9311.98 36685.12

2 854.13 8592.55 34130.57

3 825.68 8563.87 32490.94

Mitjana 835.92 8822.80 34435.54

Desv.estàndard 15.81 423.88 2113.66

Precisió (%) 1.89 4.80 6.14

Exactitud (%) 4.49 -11.77 -13.91

Concentració (ng/mL)

Concentració (ng/mL)

 

 

Els resultats obtinguts indiquen que la precisió i l’exactitud no excedeixen del 15%. Per tant, el 

fitat és estable en les mostres d’orina de rata almenys durant 24 h a temperatura ambient.  

 

També s’estudià l’estabilitat durant 6 dies entre 2 – 8 ºC. Els resultats, que es presenten a la 

taula següent, mostren l’estabilitat de les mostres en aquestes condicions, ja que ni precisió ni 

exactitud excedeix del 15%.  

 

Taula 17. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 6 dies a una temperatura de 2-8ºC. 
Estabilitat durant 6 dies a T = 2-8ºC

teòrica 800 (LLOQ) 10000 40000

mesurada 1 979.61 9104.33 44899.60

2 904.20 8558.20 45392.77

3 834.39 8657.09 46109.58

Mitjana 906.07 8773.21 45467.32

Desv.estàndard 72.63 290.99 608.42

Precisió (%) 8.02 3.32 1.34

Exactitud (%) -9.39 -12.27 13.67

Concentració (ng/mL)

 

 

També es quantificà l’estabilitat de les mostres enriquides amb fitat, sotmeses a tres cicles de 

congelació-descongelació a una temperatura de -80 ± 10 ºC.  
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Taula 18. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 3 cicles de congelació i 

descongelació a una temperatura de -80 ±10ºC. 

Estabilitat durant 3 cicle (cong/descong) a T = -80 ± 10ºC

teòrica 800 (LLOQ) 10000 40000

mesurada 1 884.33 9015.80 36338.60

2 849.70 9041.26 36940.41

3 864.82 9367.16 37620.81

Mitjana 866.28 9141.41 36966.61

Desv.estàndard 17.36 195.92 641.51

Precisió (%) 2.00 2.14 1.74

Exactitud (%) 8.29 -8.59 -7.58

Concentració (ng/mL)

 

 

Els resultats presentats a la taula 18 mostren l’estabilitat de les mostres en aquestes condicions 

ja que ni la precisió ni l’exactitud excedeixen del 15%, per cap de les concentracions assajades 

 

Finalment, es verificà l’estabilitat de les mostres d’orina de rata enriquides amb fitat durant 35 

dies a -80 ± 10ºC. 

 

Taula 19. Resultats obtinguts de precisió i exactitud en l’avaluació de l’estabilitat durant 35 dies a una temperatura de -80 ± 

10ºC. 
Estabilitat durant 35 dies a T = -80 ± 10ºC

teòrica 800 (LLOQ) 10000 40000

mesurada 1 735.01 10504.67 42480.70

2 752.71 10513.21 39871.71

3 720.03 10138.40 40211.59

Mitjana 735.92 10385.42 40854.67

Desv.estàndard 16.36 213.98 1418.41

Precisió (%) 2.22 2.06 3.47

Exactitud (%) -14.29 1.53 -2.44

Controls de Qualitat (t=0)

teòrica 800 (LLOQ) 10000 40000

mesurada 1 947.50 11862.37 48346.79

2 810.69 9927.05 37816.56

3 817.76 8897.41 39461.61

Mitjana 858.65 10228.94 41874.99

Desv.estàndard 77.02 1505.36 5664.78

Precisió (%) 8.97 14.72 13.53

Concentració (ng/mL)

Concentració (ng/mL)

 

 

Per tant, els resultats presentats a la Taula 19 mostren una estabilitat de les mostres en 

aquestes condicions de Temperatura -80ºC durant 35 dies, ja que les dades de precisió es 

desvien en menys d’un 15%. 
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4 Conclusions 

 

S’ha desenvolupat i validat un mètode bioanalític utilitzant HPLC - MS per a la determinació de 

l’àcid fític en orina de rata. La validació s’ha realitzat d’acord amb els criteris establerts en la guia 

de la FDA (Food and Drug Administration) sobre la validació de mètodes analítics1 per a la 

determinació de fàrmacs en matriu biològica.  

 

La metodologia analítica desenvolupada permet la quantificació de fitat en mostres d’orina com a 

matriu biològica. És per tant una procediment analític adequat per la determinació del fitat en una 

nova matriu biològica, concretament, en orina de rata. 

 

Es determinà l’estabilitat de les mostres d’orina enriquides amb fitat. Concretament, s’ha 

demostrat que es poden emmagatzemar almenys durant 24h a temperatura ambient, durant 6 

dies a una temperatura de 2 – 8ºC i fins a 35 dies a -80 ± 10 ºC. 

 

L’interval de concentracions de treball del procediment bioanalític desenvolupat fou de 800 – 

50000 ng/mL d’orina de rata. El límit de quantificació (LLOQ) per l’àcid fític en mostres d’orina de 

rates és de 800 ng/mL, mentre que el límit de detecció per als patrons d’àcid fític es troba en el 

rang 50 - 100 ng / mL.  

 

L'anàlisi de mostres d’orina no enriquides amb fitat mostrà la presència  d'àcid fític endogen en 

l’orina de rata. Aquests nivells basals determinen la sensibilitat del mètode bioanalític i el seu 

límit inferior de quantificació (LLOQ) que s’ha fixat en 800 ng/mL. Aquests valors elevats del fitat 

en orina, són deguts a l’excreció d’aquest actiu per via renal i per això, s’ha augmentat, respecte 

la validació del mètode en plasma, el rang de calibratge fins a 50000 ng/mL en el seu límit 

superior de quantificació (ULOQ). 

 

El procediment és específic i ha permès obtenir resultats exactes, precisos i repetibles.  La corba 

de calibratge obtinguda fou caracteritzada amb un coeficient de correlació de més de 0,99 

demostrant una relació lineal entre l’àrea del pic i el contingut de fitat de les mostres en tot el 

rang estudiat. Els assajos entre les mostres presentaren una exactitud i una precisió menor del 

20% per nivells de límit de quantificació (500 ng/mL) i per sota del 15% per concentracions 

intermèdies i elevades.  
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CAPÍTOL 5 – DETERMINACIÓ DEL PERFIL FARMACOCINÈTIC DEL 
FITAT MITJANÇANT ADMINISTRACIÓ INTRAVENOSA EN RATES  I 
GOSSOS. 
 

 

1 Introducció  
 

L’objectiu principal d’aquest estudi és determinar el perfil farmacocinètic del fitat en dues 

espècies (rates i gossos) després de l’administració intravenosa de tres dosis diferents d’aquest 

compost. La concentració del fitat en el plasma de rates i gossos es quantifica emprant el mètode 

UPLC – MS/MS validat en rates i revalidat en gossos, descrit al capítol 3. 

 

L’objectiu en l’administració d’un fàrmac o un medicament és l’obtenció d’un efecte terapèutic 

determinat sobre el pacient. Per tal que això tingui lloc, el fàrmac ha d’arribar a unes 

concentracions adequades al lloc on es troba el target sobre el qual actua el principi actiu i  on fa 

l’efecte desitjat. La concentració que el principi actiu aconseguirà al seu lloc d’acció depèn de la 

seva penetració a l’organisme des del lloc d’administració, és a dir, la seva absorció, que li 

permetrà entrar al torrent sanguini i la distribució als diferents teixits. En el cas de l’administració 

intravenosa s’entén que l’absorció és del 100% i per tant el comportament farmacocinètic i la 

seva relació amb el seu efecte farmacodinàmic són la clau per entendre com actua el potencial 

fàrmac.  

 

La Farmacocinètica estudia l’evolució dels fàrmacs a l’organisme en funció del temps i de la dosi. 

En farmacologia per descriure aquest procés de pas del principi actiu a través de l’organisme 

s’empra el terme ADME, que és l’acrònim d’Absorció, Distribució, Metabolisme i Excreció, encara 

que de vegades s’empra el terme Eliminació que agrupa l’etapa de Metabolisme i Excreció. Per 

tant, descriu la interacció del compost farmacèutic dins de l’organisme. Els quatre criteris s’han 

de tenir en compte ja que resulten crítics a l’hora d’avaluar el comportament d’una molècula en 

l’organisme i entendre la seva potencial eficàcia. 

 

L’absorció és el primer estadi en l’entrada del compost ja que el principi actiu ha d’entrar al 

torrent sanguini, per tal de ser biològicament actiu, i en bona part depèn de la capacitat de pas a 

través de la barrera fisiològica. Aquesta barrera fisiològica serà diferent segons la via 

d’administració. En el nostre cas l’administració és intravenosa i per tant, el fàrmac arriba 
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ràpidament al torrent sanguini. Des del punt de vista farmacodinàmic, en l’administració 

intravenosa es considera que la biodisponibilitat arriba a un 100% en la majoria dels casos. A 

més de la via d’administració també depèn d’altres paràmetres com la forma farmacèutica, dels 

factors biològics o dels fenòmens de degradació que pugui sofrir el fàrmac abans d’arribar a la 

circulació sistèmica. 

 

La distribució és l’arribada i la disposició del fàrmac als diferents teixits i fluids de l’organisme, 

una vegada s’ha absorbit i ja és al torrent sanguini. És un procés important, ja que cada teixit pot 

rebre quantitats diferents del fàrmac. La velocitat i extensió de la distribució depèn 

fonamentalment de les característiques fisicoquímiques del fàrmac, de les característiques de la 

membrana que ha de travessar i de la seva unió a proteïnes plasmàtiques i tissulars. 

 

El metabolisme és el terme emprat per anomenar les diferents transformacions químiques que 

tenen lloc a l’organisme enfocades sobretot a reduir la liposolubilitat i l’activitat biològica dels 

fàrmacs. Els fàrmacs han de ser descompostos químicament una vegada han realitzat la seva 

funció o també, en un altre cas, poden acumular-se als teixits i seguir actuant o bé eliminar-se. 

En alguns casos les modificacions perquè el compost sigui actiu farmacològicament es 

produeixen dins l’organisme (són els anomenats pro-fàrmacs o prodrug). Generalment les 

molècules polars s’excreten fàcilment  a través del ronyó, sense necessitat de ser sotmeses a 

canvis químics, mentre que les molècules solubles en lípids necessiten ser metabolitzades per 

augmentar la seva polaritat i evitar així que siguin reabsorbides pel glomèrul renal a l’hora de la 

filtració.  

 

L’excreció del fàrmac consisteix en la seva eliminació  de forma inalterada  o bé, els compostos 

que han estat metabolitzats frase mal construïda, ja que han de ser expulsats de l’organisme, per 

evitar que l’acumulació sigui perjudicial. El ronyó és el principal òrgan excretor, encara que n’hi 

ha d’altres com el fetge, que és on tenen lloc les principals reaccions de biotransformació 

(metabolisme), el pulmó o els intestins per via biliar. 

 

Per tant, els fenòmens d’absorció, distribució i eliminació (metabolisme i excreció) determinen la 

quantitat d’un fàrmac als diferents teixits de l’organisme i la seva permanència en els mateixos. 

 

Amb la representació de les diferents concentracions en sang després de l’administració d’un 

fàrmac s’obté una corba que expressa el curs temporal del fàrmac al plasma sanguini. Aquesta 
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corba constitueix un reflex del conjunt de processos que pateix el fàrmac dins l’organisme. 

Després d’una administració extravascular (oral, per exemple, Figura 1) s’obté una corba en la 

qual la concentració del fàrmac augmenta progressivament, amb un pendent ascendent que 

depèn del predomini de l’absorció durant els primers moments. A un temps determinat (Tmàx) la 

concentració en sang assoleix el seu màxim (Cmàx). A partir d’aquesta concentració màxima la 

corba comença a declinar-se, reflectint el predomini dels fenòmens de distribució i eliminació. En 

una primera fase es pot observar una disminució molt ràpida que reflecteix el pas ràpid del 

fàrmac de la sang als teixits. Una segona fase, de disminució més lenta de les concentracions 

que correspon al metabolisme i l’excreció. L’àrea delimitada per la corba s’anomena àrea sota la 

corba (AUC, sigles en anglès) i reflecteix la quantitat total del fàrmac que arriba al torrent 

sanguini.  

 

Figura 1: Corba de concentració plasmàtica – temps d’un fàrmac administrat en dosi única per via oral.  

Cmàx: Concentració màxima; Tmàx: temps al que assoleix la Cmàx; AUC: àrea sota la corba de la concentració 
plasmàtica enfront del temps.  

 

 

Paràmetres farmacocinètics 

 

Cal definir diferents paràmetres per entendre les característiques farmacocinètiques d’un fàrmac 

així com la seva importància clínica, que es resumeixen a la taula següent. Durant aquest estudi 

de farmacocinètica s’emprà el programa WinNonlin® Professional Version 5.3 (Pharsight 

Corporation) per als càlculs d’aquests paràmetres. 
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Taula 1. Resum dels paràmetres farmacocinètics i la seva rellevància clínica. 

 
Paràmetres Concepte Rellevància clínica 

Cmàx Concentració màxima - Clínicament té poc valor 
- No té perquè associar-se a l’efecte màxim 
- Sol ser proporcional a la dosi i serveix per 
establir la proporcionalitat entre diferents dosis 

Tmàx Moment en què s’assoleix 
la concentració màxima 

- Clínicament té poc valor 
- No indica el moment d’aparició de l’efecte, però 
té certa relació amb el mateix. 

AUC Àrea sota la corba - Constitueix la mesura més important de  
biodisponibilitat i relaciona les variacions de la 
concentració plasmàtica d’un fàrmac en funció 
del temps. 

Biodisponibilitat Quantitat de fàrmac disponible 
per fer la seva acció.  
S’expressa en forma de 
percentatge respecte la 
biodisponibilitat via 
intravenosa, que és del 100%. 

- Representa la quantitat de fàrmac disponible en 
el cos per fer el seu efecte. 
- Té un interès clínic perquè, encara que 
signifiqui un major o menor efecte, sí informa de 
la dificultat en l’absorció o disposició del fàrmac. 
- Permet establir comparacions entre diferents 
fàrmacs amb la mateixa indicació. 
- També és important conèixer si s’afecta pel 
menjar o per determinades malalties. 

Volum de 
distribució 
(Vz) 

Senyala el volum aparent en 
què el fàrmac està distribuït a 
l’organisme. 

- Paràmetre que relaciona la quantitat de fàrmac 
present a l’organisme, amb el present al plasma 
sanguini. 
- No informa directament de característiques 
d’eficàcia o de seguretat, però sí informa 
indirectament de la duració de la presència del 
fàrmac al cos, o de les dificultats per aclarir-lo en 
cas d’intoxicació 
- És el determinant de la dosi inicial i de la dosi 
efectiva. 

Ke Constant d’eliminació. 
Percentatge de fàrmac 
eliminat per unitat de temps. 

- Clínicament té poc valor.  
- És un concepte útil per calcular l’interval de 
dosificació 

Vida mitjana 
(t1/2) 

Temps que tarda un fàrmac en 
assolir una concentració la 
meitat que l’anterior. Expressat 
en unitat de temps 

- Informació similar a Ke. 
- És un reflex del temps que necessita un fàrmac 
per ser eliminat de l’organisme. 
- Es relaciona amb l’interval de dosificació. 
- Clínicament es relaciona amb l’aclariment de 
creatinina per fer l’ajustament de dosi. 
-També per fer comparacions entre fàrmacs amb 
una mateixa indicació. 

Aclariment 
(Cl) 

Quantitat de sang aclarida 
(netejada) per unitat de temps. 

- Senyala l’eficàcia de l’organisme per eliminar el 
fàrmac. 
- Pot relacionar-se amb dades de l’evolució d’un 
pacient. 
- Bon indicador per a canvis de dosi o intervals 
de dosificació. 
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2  Material i mètodes 
 

 i) Preparació de reactius i patrons 

 

REACTIUS 

Tots els reactius emprats son de grau per cromatografia i anàlisi. 

Els reactius comercials adquirits durant aquest procediment: acetonitril i acetat de trietilamoni 

(Fluka), sal dissòdica d’EDTA 2-hidrat i àcid tricloracètic 6,1 N (Sigma Aldrich), i solució 

d’amoníac 30%  (Panreac). A més, per l’estudi de la farmacocinètica i tractament de mostra, 

s’han emprat: K3EDTA (Panreac), Isofluorà (Schering-Plough) i sèrum salí (Braun). 

 

ELUENTS I DISSOLUCIONS 

L’aigua desionitzada per preparar les dissolucions es purificà amb un sistema ultra pur Millipore 

fins assolir una resistència de 18 MΩ cm ( Synergy Water Purification System, Millipore). 

 

Tampó d’acetat de trietilamoni 50 mM: 100 mL de TEAA es diluïren en 2 L d’aigua. La solució 

s’ajusta a pH = 9 amb solució d’amoníac 30%. 

Solució 0,1 M de sal dissòdica d’EDTA 2-hidrat: 3,72 g de EDTA Na2-2H20 es dissol en 100 mL 

d’aigua. La solució es sonica per obtenir una solució homogènia. Aquesta dissolució es prepara 

sempre immediatament abans d’emprar-se.  

 

 

PATRONS 

Preparació de solució estàndard stock d‘àcid fític: 1 mg/ml. Aquesta dissolució s’emmagatzema a 

-20ºC ± 5ºC durant un període màxim de 10 dies. 

Es prepararen dues solucions independents d’àcid fític: 

Solució stock A i les solucions derivades d’aquesta, s’utilitzaren per preparar els estàndard de 

calibratge (blanc de plasma injectat amb un contingut conegut d’àcid fític) constitutiu de la corba 

de calibratge. 

La solució stock B i les seves solucions de treball derivades, són els controls de qualitat (QC) i 

s’usaren com a mostres test. Aquestes mostres s'utilitzaran com controls de la corba de 

calibratge A ja que també són els blanc de les mostres de plasma (suplementades amb fític B) 
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així com per QC sense matriu, pel control del mètode analític (per comprovar la sensibilitat de la 

detecció, revisar els temps de retenció de l'analit i per avaluar la recuperació). 

 

Per tant, la concentració d’àcid fític present en les mostres QC es quantificà usant la corba de 

calibratge preparada de la solució A. El mètode de control de mostres es preparà de la solució 

mare B i les seves solucions derivades. 

 

 Per a la preparació de les solucions estàndards de treball s’emprà la solució stock i es 

prepararen les següent concentracions mitjançant les dilucions corresponents:  

 

D’una banda, a partir de la solució stock A: 500, 100, 50, 40, 25, 20 i 10 µg/mL. 

 

Taula 2. Preparació de les solucions stock A.  

Solucions stock A. 
Concentració de fitat

Quantitat de l’stock A 
1mg/mL 

Volum total

500 µL/mL 1 mL 2 mL
100 µL/mL 1 mL 10 mL
50 µL/mL 500 µL 10 mL
40 µL/mL 400 µL 10 mL
25 µL/mL 250 µL 10 mL
20 µL/mL 200 µL 10 mL
10 µL/mL 100 µL 10 mL  

 

A partir de la solució stock B: 500, 50 i 10  µg/mL.  

 

Taula 3. Preparació de les solucions stock B. 

Solucions stock B. 
Concentració de fitat

Quantitat de l’stock B 
1mg/mL 

Volum total

500 µL/mL 1 mL 2 mL
50 µL/mL 500 µL 10 mL
10 µL/mL 100 µL 10 mL  

 

Totes aquestes dissolucions s’emmagatzemaren a -20 ± 5 ºC amb un període màxim de 10 dies.  

 

L’objectiu d’aquest estudi és aplicar el mètode analític desenvolupat per a la determinació de fitat 

en matrius biològiques. Així s’emprà plasma de rata i de gossos,  com a matriu biològica, per a 

l’estudi farmacocinètic. 
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Les rates i gossos usats com a blancs (sense tractament) s’alimentaren amb una dieta especial 

sense fitat (AIN76A per les rates i Hd pels gossos, proveïdes per Ssniff Spezialdiäten GmbH, 

Alemanya) durant tres setmanes abans de l’inici de l’estudi. Com a anticoagulant s’emprà 

K3EDTA i el plasma s’emmagatzemà a –20 ± 5 ºC fins a utilitzar-lo.  

 

Al plasma sense tractament, s’hi addicionaren diferents quantitats d’actiu, per a la preparació de 

la corba de calibratge, amb solució de l’estàndard A que es presenten a la taula següent. 

 

Taula 4. Patrons de la corba de calibratge preparats amb l’estàndard A i matriu de plasma. 
Concentració 

de fitat
500  ng / mL * 
1000 ng / mL 
1500 ng / mL 
2000 ng / mL 
2500 ng / mL 
5000 ng / mL 
10000 ng / mL 
20000 ng / mL 
25000 ng / mL * 

10 µL de la solució 100 µg/mL

6 µL de la solució 25 µg/mL
5 µL de la solució 40 µg/mL
5 µL de la solució 50 µg/mL
5 µL de la solució 100 µg/mL

4 µL de la solució 500 µg/mL
5 µL de la solució 500 µg/mL

5 µL de la solució 10 µg/mL
5 µL de la solució 20 µg/mL

Quantitat de l’estàndard A, 
afegida a 100 µl del blanc de 

 
* Els límits de quantificació inferior (LLOQ) i superior (ULOQ) es realitzen per duplicat. 

 

Així mateix, la preparació de les diferents mostres control QC amb àcid fític fou de la mateixa 

manera però afegint diferents quantitats d’actiu a partir de les solucions estàndard B, als 100 µL 

del blanc de plasma. 

 

Taula 5. Controls de qualitat de la corba de calibratge preparats amb l’estàndard B i matriu de plasma de rata. 
Concentració 

de fitat
1000  ng/mL 
2500 ng/mL.
20000 ng/mL.

Quantitat de l’estàndard B, 
afegida a 100 µL del blanc de 

5 µL de la solució 20 µg/mL
 5 µL de solució de 50 µg/mL 

  4 µL de solució de 500 µg/mL  

 

Finalment, s’empren també unes altres mostres com a controls de mètode, sense matriu 

biològica, preparades a partir de les solucions estàndard B. Aquestes mostres s’empren per 

determinar la sensibilitat del mètode, per verificar els temps de retenció i avaluar la recuperació. 
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Taula 6. Controls de qualitat del mètode sense matriu preparats amb l’estàndard B. 

Concentració de 
fitat, equivalent amb 

plasma
1000 ng/mL 
2500 ng/mL.
20000 ng/mL.

Quantitat de l’estàndard B

5 µL de la solució 20 µg/mL
 5 µL de solució de 50 µg/mL 

  4 µL de solució de 500 µg/mL  

 

Les solucions es porten fins un volum de 120 µL, afegint una solució de TEAA 50 mM a pH = 9. 

El volum injectat al sistema UPLC – MS/MS és de 20 µL mentre que si s’empra l’HPLC, el volum 

injectat és de 50 µL. 

 

 

 ii) Disseny Experimental 

 

 a) Rates 

S’han emprat rates Wistar (proveïdes per Harlan Laboratories), amb un període d’aclimatació de 

6 dies abans de començar l’estudi. El nombre de rates utilitzades és de 54 exemplars (27 

mascles i 27 femelles), amb una edat compresa de 10-12 setmanes i un pes mitjà de 239–366 g.  

 

Els animals es troben en condicions estàndard d’estabulari. Amb aire condicionat, amb un rang 

de temperatura de 20 ± 3ºC i una humitat relativa del 40 - 70%, amb uns cicles de 15 - 20 canvis 

d’aire per hora. A més amb cicles de llum - obscuritat de 12 hores. Les rates estan en grups de 3 

animals, del mateix sexe, en gàbies de mides establertes (59,0 x 38,5 x 20,0 cm). 

 

La dieta inicial, des de l’arribada dels animals fins tres setmanes abans de l’inici de l’estudi, era 

ad libitium amb pellets estàndard Harlan Teklad 2014C (proveïda per Harlan Laboratories). La 

dieta sense fitat amb què s’alimentaren els animals per obtenir plasmes blancs des de 3 

setmanes abans de l’inici de l’estudi era la AIN 76A (proveïda per Ssniff Spezialdiäten GmbH). 

Els animals es privaren des de la nit abans de l’inici de l’administració de fitat. L’aigua era ad 

libitum, fins 4 h hores abans de l’administració de fitat, en què també se’ls restringí l’aigua. 

 

La injecció intravenosa és mitjançant bolus a la vena lateral de la cua, utilitzant sèrum fisiològic 

com a vehicle d’administració i administrant tot seguit 0,5 mL de sèrum per assegurar que tota la 

formulació s’ha administrat. 
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Les dosis emprades per a l’estudi de farmacocinètica son 1, 5 i 10 mg/Kg rata, administrant 2 

mL/Kg de pes corporal (el volum administrat s’ajustà segons el pes corporal just abans de 

l’administració). L’estudi es portà a terme amb 54 rates (27 mascles i 27 femelles), emprant 18 

animals per dosi.  

  

Les mostres de sang (0,8 mL) s’obtenen per punció del plexo retroorbital, seguides d’anestèsia 

amb isofluorà, als següents temps: 

 

•  Administració intravenosa: basal, 5 i 15 min, 1, 2, 3, 4, 6 i 8 hores  

  

L’esquema d’extracció de sang per cadascuna de les dosis es presenta a la Taula 7. 

 

Taula 7. Esquema d’extracció de sang dels diferents animals segons les dosi i el temps en la farmacocinètica de rates. 
Dosi animal núm. sexe basal 5 min 15 min 1 h 2 h 3 h 4 h 6 h 8 h

1,2,3 M
4,5,6 F
7,8,9 M

10,11,12 F
13,14,15 M
16,17,18 F
19,20,21 M
22,23,24 F
25,26,27 M
28,29,30 F
31,32,33 M
34,35,36 F
37,38,39 F
40,41,42 M
43,44,45 F
46,47,48 F
49,50,51 M
52,53,54 F

X

X

X

X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

1 mg/Kg

5 mg/Kg

10 mg/Kg

X

X

X X

X X X

X X X  

 

Les mostres de sang es recullen emprant tubs anticoagulants amb K3EDTA i es centrifuguen a 

3500 rpm durant 10 minuts a 4ºC, per separar el plasma. Les alíquotes de plasma es recullen i 

es congelen a -80 ± 10 ºC, fins a ser analitzades. 

 

b) Gossos 

S’han emprat gossos de raça Beagle (proveïts per Isoquimen SL, Barcelona) amb un període 

d’aclimatació de cinc setmanes abans de començar l’estudi. El nombre d’animals emprats durant 

tot l’estudi ha estat de 6 (3 mascles i 3 femelles), amb una edat mitjana de 10 mesos i un pes 

aproximat d’entre 11,38 i 17,44 Kg. 

 

Els animals es troben en condicions estàndard d’estabulari. Amb aire condicionat, amb un rang 

de temperatura de 15 - 21 ºC, i una humitat relativa del 40 - 70%, amb uns cicles de 10 - 20 
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canvis d’aire per hora. A més amb cicles de llum - obscuritat de 12 hores. Els gossos es troben 

en gàbies individuals de 2 m2.  

 

La dieta inicial, des de l’arribada dels animals fins tres setmanes abans de l’inici de l’estudi, és 

una dieta estàndard i una quantitat de 400 g/dia (proveïda per Harlan Laboratories). La dieta 

experimental Hd sense fitat amb què s’alimentaren els animals durant 3 setmanes per obtenir 

plasmes blancs fou proveïda per Ssniff Spezialdiäten GmbH (Alemanya). Els animals es privaren 

de menjar des de la nit abans de l’inici de l’administració de fitat. L’aigua fou ad libitum, fins 4 h 

hores abans de l’administració de fitat, en què també se’ls restringí l’aigua. 

 

La injecció intravenosa és mitjançant bolus a la vena cefàlica, utilitzant sèrum fisiològic com a 

vehicle d’administració i administrant tot seguit 0,5 mL de sèrum per assegurar que tota la 

formulació s’ha administrat. 

 

Les dosis emprades per a l’estudi de farmacocinètica son 1,5, 7,5 i 15 mg/Kg, administrant 2 

mL/Kg de pes corporal (el volum administrat s’ajustà segons el pes corporal just abans de 

l’administració). Les dosis emprades amb els gossos en relació amb les rates, tenen un factor de 

conversió interespècies que ve donat per 1,5 donat la diferent sensibilitat toxicològica existent en 

diferents espècies. Així amb rates les dosis foren 1, 5 i 10 mg/Kg de pes corporal de rata, mentre 

que amb els gossos és de 1,5, 7,5 i 15 mg/Kg de pes corporal de gos. L’estudi es portà a terme 

amb 6 gossos (3 mascles i 3 femelles), emprant els mateixos 6 animals per cadascuna de les 

dosi i deixant una setmana de temps entre el canvi en l’administració de dosi.  

  

Les mostres de sang (3 mL) s’obtenen per punció directe a la vena jugular o cefàlica, als 

següents temps: 

 

•  basal, 5 i 15 min, 1, 2, 3, 4, 6 i 8 hores  

 

Les mostres de sang es recullen emprant tubs anticoagulants amb K3EDTA i es centrifuguen a 

3500 rpm durant 10 minuts a 4ºC, per separar el plasma. Les alíquotes de plasma es recullen i 

es congelen a -80 ± 10 ºC fins a ser tractades i analitzades. El tractament de les mostres de 

plasma consisteix en transferir 100 µL del plasma en els tubs d'assaig i se li addicionen 10 µL de 

la solució d’EDTA dissòdic 0,1 M i 10 µL d’àcid tricloroacètic (TCA) 6,1N. Es mescla amb vòrtex 

durant aproximadament 20 segons i es centrifuguen a 5000 rpm, durant 10 minuts a 4ºC. Es 
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recullen 60 µL de la fase sobrenedant i se li afegeixen 60 µL de tampó acetat trietilamoni (TEAA) 

50 mM a pH = 9. Es mescla amb el vòrtex durant aproximadament 1 minut i s’injecten 20 µL en 

el sistema de UPLC – MS/MS. 

 

iii) Tractament de les mostres 

 

La descripció detallada del procediment bioanalític per a la determinació d'àcid fític en les 

mostres de calibratge matricial, els controls de qualitat i els blanc de mostres de plasma, de rata i 

de gos, és la següent:  

 

En primer lloc cal centrifugar el plasma a 3500 rpm, durant 5 minuts a 4ºC. Llavors afegim el 

volum necessari de les diferents solucions d’àcid fític per obtenir la concentració desitjada. 

Aquest pas és només per a la corba de calibratge i les mostres de control de qualitat. En el seu 

lloc, als blancs de mostra de plasma, se’ls afegí 10 µL d'aigua de grau HPLC. Llavors, transferim 

100 µL del plasma en els tubs d'assaig i se li addicionen 10 µL de la solució d’EDTA dissòdic 0,1 

M i 10 µL d’àcid tricloroacètic (TCA) 6,1N. Es mescla amb vòrtex durant aproximadament 20 

segons i es centrifuguen a 5000 rpm, durant 10 minuts a  4ºC. Es recullen 60 µL de la fase 

sobrenedant i se li afegeixen 60 µL de tampó acetat trietilamoni (TEAA) 50 mM a pH = 9. Es 

mescla amb el vòrtex durant aproximadament 1 minut i s’injecten 20 µL en el sistema de UPLC – 

MS/MS. 

  

iv) Condicions cromatogràfiques 

 

- Equip:     UPLC (AB Sciex, Acquity)  

- Columna LiChroCART 125-4 HPLC-Cartridge. LiChrospher100 RP-

18(µm) (Merck) Columna sílica C18 amb fase reversa. 

- Temperatura columna: 40ºC. 

- Fase mòbil: A:   ACN . B: TEAA 50 mM a pH = 9. 

- Condicions del gradient: 
Temps (min) % A % B 

0,00 0 100 
3,00 20 80 
4,50 20 80 
5,00 0 100 
7,00 0 100 
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- Vol. Injecció:  20 µL  

- Flux:   0,8 mL/min 

- Detecció  MS (AB Sciex, API4000).  

Mode ESI- (ionització negativa amb electrosprai).  

SIM (Monitorització Selectiva de Ions) en triple quadrupol.  
 

El fragment que es monitoritza és m/z 659 corresponent al fragment  [M - H]-, on M és la massa 

de l’àcid fític (m/z 660) sense un protó, per ionització negativa.  

 
 
3 Resultats i Discussió 
 

3.1 Farmacocinètica en Rates 
 

La corba farmacocinètica obtinguda es representa a la Figura 2. Es començà a quantificar els 

resultats als 5 minuts, amb uns valors obtinguts dels nivells de fitat en plasma de 4708,51 ng/mL 

per l’administració de 1 mg/Kg, 50239,20 ng/mL en la dosi de 5 mg/Kg i 100793,01 ng/mL en la 

de 10 mg/Kg.  

 

Com s’observa al gràfic obtingut (Figura 2), durant la primera hora de la farmacocinètica, les 

concentracions baixen molt considerablement després de l’administració intravenosa ja que als 

15 minuts, per la dosi de 1 mg/Kg ja s’obtenen valors per sota del LLOQ (500 ng/mL) mentre que 

per les dosi de 5 i 10 mg/Kg després d’1h de l’administració ja no és quantificable el fitat en 

plasma. Aquest descens tan ràpid pot ser degut probablement a que la distribució del fitat als 

teixits té lloc de manera molt immediata. 
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Figura 2: Farmacocinètica obtinguda en rates amb les dosis d’1 mg/Kg, 5 mg/Kg i 10 mg/Kg. 

A la dreta, ampliació de la primera hora de l’estudi farmacocinètic.  

 

 

Les concentracions estimades a temps inicial, C0, s’obtenen per extrapolació de la regressió 

exponencial dels dos primers punts (a temps 5 i 15 minuts). 

 

Els valors del paràmetres farmacocinètics obtinguts després  de l’administració de fitat mitjançant 

les tres dosis administrades (1, 5 i 10 mg/Kg) es presenten a la taula 8: 

 

Taula 8. Paràmetres farmacocinètics de les 3 dosis administrades a rates. 
Co t1/2 AUC (0→t) AUC (0→∞) MRT (0→∞) Vz Cl

(ng/mL) (h) (ng.h/mL) (ng.h/mL) (h) (L/Kg) (mL/h/Kg)
Total 36774,79 0,03 3491,39 3498,96 1,65 0,01 0,29

Mascles 46237,98 0,03 3877,88 3885,20 1,54 0,01 0,26
Femelles 31050,52 0,03 3260,05 3267,66 1,70 0,01 0,31
Mitjana 38644,25 0,03 3568,97 3576,43 1,62 0,01 0,29

Desv. Estàndard 10739,16 0,00 436,87 436,67 0,11 0,00 0,04
Total 84560,95 0,11 19233,76 19252,09 0,33 0,04 0,26

Mascles 118564,44 0,09 24363,58 24387,83 0,46 0,03 0,21
Femelles 53606,66 0,15 15113,46 15124,24 0,29 0,07 0,33
Mitjana 86085,55 0,12 19738,52 19756,04 0,38 0,05 0,27

Desv. Estàndard 45932,09 0,04 6540,82 6550,35 0,12 0,03 0,08
Total 156749,54 0,13 38751,82 38757,62 0,19 0,05 0,26

Mascles 131002,12 0,22 76364,85 76384,48 0,24 0,04 0,13
Femelles 208706,32 0,08 32040,24 32049,21 0,12 0,04 0,31
Mitjana 169854,22 0,15 54202,55 54216,85 0,18 0,04 0,22

Desv. Estàndard 54945,17 0,10 31342,23 31349,77 0,08 0,00 0,13

Dosi Sexe

1 mg/Kg

5 mg/Kg

10 mg/Kg
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Els càlculs realitzats pels diferents paràmetres són els següents: 

 

� Estimació de la concentració a temps inicial (Co), després de l’administració intravenosa, 

es calcula per regressió exponencial dels primers dos punts i s’extrapola a temps inicial, 

ja que es comença a quantificar als 5minuts. 

 

� Distribució de vida mitjana (t1/2), calculat per regressió lineal emprant el pendent del 

primer segment de la corba de la concentració plasmàtica, en funció del temps.  

 

� L’àrea sota la corba (AUC (0 → t)) des de l’inici a la darrera concentració mesurable, és 

calculada emprant la regla trapezoïdal lineal. Les AUC (0 → ∞) es determinaren 

emprant la següent equació:  

AUC (0 → ∞) = AUC (0 → t) + Ct / α 

On Ct és la concentració en plasma al temps t, i α és la constant de primer ordre associada a 

la primera part la corba (constant de distribució). Així mateix, la constant associada a la fase 

d’eliminació és Ke. 

 

� Els temps mitjà de residència (MRT) és extrapolat a l’infinit, realitzat el càlcul següent: 

MRT = AUMC / AUC 

On AUMC correspon a l’àrea sota la corba al moment M. 

 

� El volum de distribució (Vz) es calcula de la següent manera:  

Vz = Dosi / (α * AUC), en la fase de distribució. 

Vz = Dosi / (Ke * AUC), en la fase d’eliminació. 

 

� L’aclariment total després de l’administració intravenosa, es calculada tenint en compte 

la dosi administrada en relació a l’àrea sota la corba: 

Cl = Dosi / AUC 

 

Els càlculs dels paràmetres farmacocinètics es realitzen amb el programa Pharsight WinNonlinTM 

Professional 5.3 software. 

 



______________________________________________________________________  Capítol 5 

__________________________________________________________________________ 177 

Els valors obtinguts per l’àrea sota la corba, AUC (0→t) i AUC (0 →∞), tenint en compte les 

concentracions per sota LLOQ, per cadascuna de les dosis de fitat es presenten a la taula 

següent. 

 

Taula 9. Àrea sota la corba (AUC) de la farmacocinètica en rates. 

Dosi gènere
AUC (0→t) 
(ng.h/mL)

AUC (0→∞) 
(ng.h/mL)

mascles 3877,88 3885,20
femelles 3260,05 3267,66
Mitjana 3568,97 3576,43
mascles 24363,58 24387,83
femelles 15113,46 15124,24
Mitjana 19738,52 19756,04
mascles 76364,85 76384,48
femelles 32040,24 32049,21
Mitjana 54202,55 54216,85

1 mg/Kg

5 mg/Kg

10 mg/Kg

 

 

El grau d'exposició al fitat, i per tant, l’AUC, augmenta a mesura que augmenta la dosi 

administrada. S’observa que els mascles tenen un major grau d’exposició que les femelles en les 

tres dosis, amb un ràtio mascles/femelles d’1,19, 1,61 i 1,65 per les dosis 1, 5 i 10 mg/Kg, 

respectivament. Les AUC (0 → ∞) es calculen a partir de l’última concentració quantificable 

emprant el coeficient de distribució α (constant de primer ordre associada a la primera part la 

corba). 

 

A més, s’han calculat els ràtios per l’AUC (0→t) (Taula 10) emprant les tres dosi, confirmant que 

l’exposició de fitat augmenta a mesura que s’incrementa la dosi administrada de fitat. 

 

Taula 10. Ràtio calculat per les 3 dosis, emprant l’AUC de la dosi d’1 mg/Kg com a ràtio 1. 
Dosi gènere Ràtio esperat Ràtio obtingut a AUC (0→∞)

mascles 1
femelles 1
Mitjana 1
femelles 6,3
mascles 4,6
Mitjana 5,5
femelles 12,9
mascles 9,3
Mitjana 9,1

-

5

10

1 mg/Kg

5 mg/Kg

10 mg/Kg

 

 

S’observa una tendència proporcional entre les tres dosi, encara que cal remarcar que la dosi 

intermèdia de 5 mg/Kg, és lleugerament superior (ràtio 5,5) mentre que la dosi superior de 10 

mg/Kg és una mica inferior (ràtio 9,1).  
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Així mateix, el següent gràfic (Figura 3) representa els valors de les tres dosis amb les mitjanes 

per ràtio, separat per gènere. 
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Figura 3: Representació del ràtio estimat i de l’obtingut segons el gènere. 

 

S’observa que el mascles tenen un major grau d’exposició que les femelles en les tres dosis. 

 

D’altra banda, pel que fa als altres paràmetres farmacocinètics, els valors obtinguts d’aclariment 

(Cl) foren similars entre els grups de les diferents dosis, és a dir, l'augment de la dosi no afecta a 

les vies d'eliminació.  

 

La mitjana global obtinguda volums de distribució (Vz) foren similars a les dosis de 5 i 10 mg / kg 

 

Així mateix, com no es determinaren valors específics de la fase d’eliminació, els valors de vida 

mitjana (t1/2) es calcularen emprant dos punts en la fase de distribució de la corba temps – 

concentració. Els valors de vida mitjana són similars en la dosi intermèdia i alta, el que vol dir que 

la distribució del fitat no es veu afectada per un augment de dosi. Aquesta dada, és consistent 

amb la tendència observada en la linealitat de dosi, en termes dels ràtios AUC. 

 

Finalment, els valors del temps mitjà de residència del fitat, MRT, són similars en dosis altes i 

baixes. 
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Farmacocinètica de fitat en gossos
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3.2 Farmacocinètica en Gossos 
 

La corba farmacocinètica obtinguda en l’administració de les diferents dosis en gossos és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Farmacocinètica obtinguda en gossos amb les dosis d’1,5 mg/Kg, 7,5 mg/Kg i 15 mg/Kg. 

A la dreta, ampliació de les primeres quatre hores de l’estudi farmacocinètic.  

 

Com s’observa al gràfic de la farmacocinètica obtingut, presentat a la Figura 4, durant les dues 

primeres hores després de l’administració, les concentracions baixen de manera considerable, 

fins a valors per sota del LLOQ (500 ng/mL) per la dosi més baixa d’1,5 mg/Kg. Amb la dosi 

intermèdia s’obtenen valors no quantificables a les 3 h després de l’administració, mentre que 

amb la dosi més elevada (15 mg/Kg) és a les 4-6 h quan ja s’obtenen valors per sota del LLOQ. 

Aquest descens tan ràpid pot ser degut probablement a que la distribució del fitat als teixits té lloc 

de manera força immediata, i passa ràpidament a la fase d’eliminació. Per tant, el perfil temps-

concentració de la dosi intermèdia i superior ( 7,5 i 15 mg/Kg) mostra dues fases. En la primera 

fase, la concentració de fitat té una forta baixada en la primera hora de l’adminsitració, degut 

probablement a la distribució del fitat als diferents teixits (Fase de Distribució). Així mateix, hi ha 

una segona fase baixant de manera més ràpida degut al metabolisme i excreció del fitat (Fase 

d’Eliminació). 
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Els valors del paràmetres farmacocinètics obtinguts en la farmacocinètica de gossos es 

presenten a la taula següent. 

 

Taula 11. Paràmetres farmacocinètics de les 3 dosis administrades a gossos. 
Co t1/2 distribució ( α) t1/2 eliminació (Ke) AUC (0→t) AUC (0→∞) MRT (0→∞) Vz Cl

(ng/mL) (h) (h) (ng.h/mL) (ng.h/mL) (h) (L/Kg) L/h/Kg)
Mascles 32158,45 0,17 - 10447,48 - - - -
Femelles 33251,42 0,18 - 10640,97 - - - -
Mitjana 32704,94 0,18 - 10544,23 - - - -

Desv. Estàndard 772,85 0,01 - 136,82 - - - -
Mascles 164582,38 0,51 0,84 128969,3 129435,35 0,75 0,08 0,06
Femelles 122012,53 0,66 0,36 95674,74 96126,72 0,64 0,04 0,08
Mitjana 143297,46 0,59 0,60 112322,02 112781,04 0,70 0,06 0,07

Desv. Estàndard 30101,43 0,11 0,34 23542,81 23552,76 0,08 0,03 0,01
Mascles 189701,03 1,18 0,50 273584,02 276644,38 0,81 0,04 0,06
Femelles 216515,10 0,43 0,38 246816,44 247214,32 0,77 0,03 0,06
Mitjana 203108,07 0,81 0,44 260200,23 261929,35 0,79 0,04 0,06

Desv. Estàndard 18960,41 0,53 0,08 18927,54 20810,19 0,03 0,01 0,00

1,5 mg/Kg

7,5 mg/Kg

15 mg/Kg

Dosi Sexe

 

 

El càlcul d’aquests paràmetres es fa de la mateixa manera que s’ha comentat per les rates. En 

aquest cas, també s’ha calculat el temps de vida mitjana en l’etapa d’eliminació, ja que el 

pendent no és tan dràstic en rates i fa pensar que podria tractar-se d’un model bicompartimental. 

En aquest cas, s’utilitza la constant d’eliminació (Ke) enlloc de la de distribució (α), emprada pel 

temps de vida mitjana de distribució. Pels càlculs dels paràmetres farmacocinètics s’emprà el 

programa informàtic WinNonlin® Professional. 

 

Els valors obtinguts per l’àrea sota la corba, AUC (0→t) i AUC (0 →∞), tenint en compte les 

concentracions per sota LLOQ, per cadascuna de les dosi de fitat, són els següents: 

 

Taula 12. Àrea sota la corba (AUC) de la farmacocinètica en gossos. 

Dosi gènere
AUC (0→t) 
(ng.h/mL)

AUC (0→∞) 
(ng.h/mL)

mascles 10447,48 -
femelles 10640,97 -
Mitjana 10544,23
mascles 128969,30 129435,35
femelles 95674,74 96126,72
Mitjana 112322,02 112781,04
mascles 273584,02 276644,38
femelles 246816,44 247214,32
Mitjana 260200,23 261929,35

1,5 mg/Kg

7,5 mg/Kg

15 mg/Kg

 

 

El grau d'exposició al fitat, i per tant, l’AUC, augment a mesura que augment la dosi 

administrada. No s’observen diferències significatives per gènere. Les AUC (0 → ∞) es calculen 

a partir de l’última concentració quantificable emprant el coeficient de distribució α (constant de 

primer ordre associada a la primera part la corba). 
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A més, s’han calculat els ràtios per l’AUC (0→t) (Taula 13) emprant les tres dosi, considerant el 

ràtio de 1 els valors obtinguts en la dosi inferior (1,5 mg/Kg) i confirmant que l’exposició de fitat 

augmenta a mesura que s’incrementa la dosi administrada de fitat.  

 

Taula 13. Ràtio calculat per les 3 dosis, emprant l’AUC de la dosi d’1,5 mg/Kg com a ràtio 1. 
Dosi mitjana Ràtio esperat Ràtio obtingut a AUC (0 →∞)

mascles 1
femelles 1
Mitjana 1
mascles 12,3
femelles 9,0
Mitjana 10,7
mascles 26,2
femelles 23,2
Mitjana 24,7

1

7,5 mg/Kg 5

15 mg/Kg 10

1,5 mg/Kg

 

 

S’observa a la Taula anterior un augment del ràtio proporcional entre les tres dosi, però cal 

remarcar que és superior a l’estimat, ja que la dosi intermèdia de 7,5 mg/Kg és el doble de 

l’esperat (ràtio 10,7 enlloc de 5) mentre que la dosi superior de 15 mg/Kg és també més elevada 

(ràtio 24,7 enlloc del ràtio 10 esperat).  

 

El següent gràfic de la Figura 5 representa els valors de les tres dosis amb les mitjanes per ràtio, 

separat per gènere, per d’estudiar aquesta linealitat. 
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Figura 5: Representació del ràtio estimat i de l’obtingut segons el gènere. 

 

S’observa que ambdós sexes tenen una tendència superior a l’estimada. Així mateix, cal 

remarcar que, igual que passava amb les rates, els mascles tenen un major grau d’exposició que 

les femelles en les tres dosis. 
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D’altra banda, pel que fa als altres paràmetres farmacocinètics, els valors obtinguts d’aclariment 

(Cl) foren similars entre els grups de les diferents dosis, és a dir, l'augment de la dosi no afecta a 

les vies d'eliminació. Aquesta dada ens indica que no hi ha diferència significativa en l’eficàcia de 

l’organisme per eliminar el fàrmac, emprant aquestes dosis. Així mateix, els valors d’aclariment 

de la dosi inferior (1,5 mg/Kg) no es calcularen per la manca d’una fase clara d’eliminació.  

 

Respecte als volums de distribució (Vz), tampoc es calcularen per la dosi inferior, per la falta 

d’una fase d’eliminació distintiva. Els valors en dosis intermèdies i superiors foren similars. Per 

tant, ens indica que ambdues dosis presenten una durada similar de la presència del fitat al cos, 

ja que ens relaciona la quantitat d’actiu present a l’organisme amb el present al plasma. 

 

Així mateix, els valors de vida mitjana (t1/2) es calcularen emprant per separat els valors en la 

fase d’eliminació i la de distribució. De la mateixa manera que pels paràmetres comentats 

anteriorment, el fet de no tenir una fase clara d’eliminació en la dosi inferior, tampoc permeté el 

càlcul d’aquest paràmetre (t1/2 eliminació) per a la dosi d’1,5 mg/Kg. En la fase de distribució, la 

vida mitjana de fitat en la dosi de 1,5 mg/Kg és al voltant de 10 minuts (0,18 h), mentre que la 

dosi intermèdia és de 35 minuts (0,59 h) i la superior, tenen una vida mitjana de distribució de 48 

minuts (0,81 h). Llavors, la distribució és significativament superior en les dosis més elevades, el 

que sembla indicar una distribució més lenta als teixits, quan augmenta la dosi. Pel que fa a la 

fase d’eliminació, s’obtenen uns temps de vida mitjana més semblants entre les dues dosis 

intermèdies i superiors, ja que la dosi intermèdia és de 36 minuts i la superior és de 27 minuts. 

Això podria ser indicatiu de saturació de l’actiu en el procés de distribució-metabolisme-elminació 

per concentracions elevades.  

 

Finalment, els valors del temps mitjà de residència, MRT, així com els de vida mitjana, t 1/2, són 

independents del gènere. 

 

 

4 Conclusions 
 

S’ha estudiat el comportament farmacocinètic del fitat després de l’administració intravenosa de 

les dosis de 1,  5  i 10  mg/kg en rates Wistar i de 1,5, 7,5 i 15 mg/Kg en gos Beagle: 
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� Les concentracions plasmàtiques en ambdós casos disminueixen ràpidament després de 

l’administració i probablement és degut a una ràpida distribució del fitat als diferents 

teixits, que fa baixar el nivell en plasma. Així mateix, es necessiten estudis addicionals 

per confirmar o descartar el nivell de metabolisme del compost i la seva excreció 

urinària. S’haurà d’estudiar per exemple si hi ha una possible acumulació en alguns 

òrgans o teixits, com a l’ós, així com si l’eliminació urinària augmentaria amb el temps. 

 

� Només 15 minuts després de l’administració de la dosi inferior en rata, d’1 mg/Kg, 

s’arriben a valors per sota del LLOQ, i ja no pot quantificar-se el fitat en plasma, mentre 

que amb les dosis intermèdia i superior, 5 i 10mg/Kg, és 1 h després de l’administració 

que ja no pot quantificar-se. En gossos, s’arriba a poder quantificar fins a 4 h després de 

l’administració amb la dosi superior, 15 mg/Kg; en la dosi inferior, 1 h després de 

l’administració de fitat els nivells plasmàtics cauen per sota del LLOQ. Això indica que el 

fitat passa ràpidament del torrent sanguini als teixits, o bé s’elimina/metabolitza (en ser 

administració intravenosa es considera una biodisponibilitat del 100%. ) 

 

� A mesura que s’augmenta la dosi administrada, augmenta el grau d’exposició del fitat de 

manera proporcional. A més, cal remarcar que els mascles mostren una major exposició 

que les femelles en les tres dosis administrades en rates, però no s’observen diferències 

significatives per gènere en gossos. S’observa una relació proporcional entre a 

l’augment en l’AUC i l’augment en les diferents dosis.  

 

� D’altra banda, l’aclariment no es veu afectat per les diferents dosis administrades en les 

dues espècies animals, fet que indica una mateixa eficàcia de l’organisme a l’hora 

d’eliminar el fitat. 

 

� Pel que fa al temps de vida mitjana, s’obtenen valors similars per les diferents 

concentracions així com en rates i gossos. Això és un reflex del temps que necessita un 

fàrmac per ser eliminat de l’organisme. Per tant, el fet d’incrementar la dosi administrada, 

no afecta la fase de distribució del fitat, la qual cosa és coherent amb la tendència 

proporcional observada de la linealitat de la dosi en termes de les AUC. En el cas dels 

gossos, que s’observa la fase de distribució i d’eliminació, la vida mitjana és més curta 

en l’eliminació. Això pot ser degut a la saturació en els processos de distribució-

metabolisme-eliminació a concentracions elevades. 
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CONCLUSIONS GENERALS 

 

 

1) S’ha desenvolupat un mètode directe per quantificar fitat emprant la cromatografia 

iònica. Aquest mètode s’ha validat i s’empra en la determinació i quantificació de fitat en 

preparats farmacèutics. És selectiu per l’actiu, així com pels seus productes de 

degradació. La fase estacionària emprada és una columna de bescanvi aniònic, mentre 

que la separació té lloc amb una elució en gradient d’hidròxid de sodi i isopropanol. Té 

un límit de quantificació de 84 ppb amb patrons. No obstant això, el mètode no és 

aplicable a matrius biològiques. 

 

2) S’han realitzat diverses temptatives de derivatització del fitat i detecció indirecte per UV-

Vis. Els estudis de derivatització emprant Y/PAR en condicions bàsiques (amb NaOH) i 

àcides (HCl) no donen resultats positius, per manca de senyal. En la derivatització àcida 

amb Fe i perclòric s’han trobat problemes degut a les condicions agressives i presenta 

una baixa sensibilitat. Finalment, els resultats obtinguts en els estudis de derivatització 

àcida amb Fe i tiocianat mostren també problemes de sensibilitat. 

 

3) S’ha realitzat una temptativa d’hidròlisi del fitat i determinació indirecte per HPLC - MS. 

La hidròlisi àcida no és compatible amb els requeriments de l’espectrometria de masses 

així com tampoc és viable té lloc la hidròlisi enzimàtica, probablement per les condicions 

emprades. Aquest mètode mostra una baixa sensibilitat i unes condicions d’hidròlisi 

inadequades per a la seva posterior detecció. 

 

4) S’ha realitzat una temptativa de derivatizació del fitat emprant DED i determinació 

indirecte per fluorescència. Aquest mètode és inadequat degut als problemes que 

presenta en la derivatització i separació del complex format del derivatizant lliure. 

 

5) S’ha realitzat una temptativa de determinació directe emprant UPLC - MS/MS per 

formació de parells iònics. Emperò, aquest mètode presenta condicions que condueixen 

a una vida curta de la columna, segurament degut a la complexitat de la matriu injectada, 

així com una baixa recuperació, baixa reproduïbilitat i manca de sensibilitat.  
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6) S’ha desenvolupat i validat un mètode analític directe emprant l’equipament UPLC-

MS/MS. Aquest mètode permet la quantificació del myo-inositol hexafosfat amb 

sensibilitat suficient per fer-ho en matrius biològiques (plasma i orina). És una eina 

analítica selectiva i el tractament previ de la mostra és adequat.  

 

7) Es realitzà la revalidació del procediment analític validat amb l’equipament analític UPLC 

- MS/MS (API4000, ABSciex) amb l’equipament HPLC - MS (ZQ4000, Waters). Es 

reavaluaren els paràmetres de linealitat, precisió i exactitud del mètode. Això ha permès 

emprar ambdós sistemes indistintament durant les anàlisis de rutina de les mostres per a 

la determinació de fitat en plasma de rata i gos segons la disponibilitat de l’equipament.  

 

8) Aquest mètode analític ha permès quantificar el fitat endogen de plasma de rata i gos, 

d’animals alimentats amb dieta sense fitat, que és de l’ordre de 100 ng/mL en plasma. 

Així mateix, també s’ha quantificat el fitat endogen en orina de rata, alimentades amb 

dieta sense fitat, obtenit-se uns valors basals de 160 ng/mL en orina.  

 

9) El mètode analític desenvolupat HPLC - MS presenten un límit de quantificació de 500 

ng/mL en matriu de plasma sanguini (rata i gos) i de 800 ng/mL, ja que s’ha fixat en x5 

els valors de fitat endogen basal en cadascuna de les matrius. El límit de detecció del 

mètode desenvolupat és de 50 ng/mL.  

 

10) El mètode desenvolupat HPLC - MS és específic i ha permès obtenir resultats exactes, 

precisos i repetibles. La corba de calibratge obtinguda fou caracteritzada amb un 

coeficient de correlació de més de 0,99 demostrant una relació lineal entre l’àrea del pic i 

el contingut de fitat de les mostres en tot el rang estudiat. Els assajos entre les mostres 

presentaren una exactitud i una precisió menor del 20% per nivells de límit de 

quantificació i per sota del 15% per concentracions intermèdies i elevades.   

 

11) S’ha determinat l’estabilitat de les mostres de plasma de gos i rata, així com les de orina 

de rata, enriquides amb fitat, i es poden emmagatzemar durant 24h a temperatura 

ambient, durant 6 dies a una temperatura de 2 – 8 ºC i fins a 42 dies, per plasma, i 35 

dies, per orina, a -80 ± 10 ºC. 
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12) El mètode analític s’ha desenvolupat i validat d’acord amb les directrius marcades per 

les guies ICH (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use) i segons els criteris d’acceptació 

descrits per les guies de la FDA (Food and Drug Administration) de validació de mètodes 

bioanalítics, ja que l’aplicació del mètode és en matrius biològiques, durant el 

desenvolupament del fàrmac.  

 

13) S’ha estudiat el comportament farmacocinètic del fitat després de l’administració 

intravenosa de les dosis d’1, 5 i 10 mg/kg en rates Wistar i d’1,5, 7,5 i 15 mg/Kg en gos 

Beagle. En les farmacocinètiques d’ambdues espècies, les concentracions plasmàtiques 

de fitat obtingudes s’observa que disminueixen ràpidament després de l’administració i 

és degut a una ràpida distribució del fitat als diferents teixits, la seva eliminació per via 

renal o bé al seu metabolisme. Així mateix, es necessiten estudis addicionals per 

confirmar o descartar el nivell de metabolisme del compost i la seva excreció urinària. 

 

14) En els estudis de farmacocinètica, s’ha constatat que el temps de vida mitjana del fitat en 

plasma de rata és de l’ordre de 10 minuts. En gossos és lleugerament superior, però en 

ambdues espècies es demostrà una ràpida caiguda dels valors plasmàtics, indicant que 

el fitat passa ràpidament del torrent sanguini als teixits, o bé s’elimina/metabolitza.  

 

15) Durant els estudis de farmacocinètica en rata i gos, s’ha observat que a mesura que 

s’augmenta la dosi administrada, augmenta el grau d’exposició del fitat de manera 

proporcional. Així, s’observa una relació proporcional entre a l’augment en l’AUC i 

l’augment en les diferents dosis. D’altra banda, l’aclariment no es veu afectat per les 

diferents dosis administrades en les dues espècies animals, fet que indica una mateixa 

eficàcia de l’organisme a l’hora d’eliminar el fitat. Pel que fa al temps de vida mitjana, 

s’obtenen valors similars per les diferents concentracions així com en rates i gossos. Per 

tant, el fet d’incrementar la dosi administrada, no afecta la fase de distribució del fitat, la 

qual cosa és coherent amb la tendència proporcional observada de la linealitat de la dosi 

en termes de les AUC.  
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ABSTRACT 

Myo-inositol hexakisphosphate (phytate, IP6) is a naturally occuring compound which 

determination in biological matrices is chanllenging. Several benefitial properties have 

been attributed to IP6 in parallel with the development of suitable analytical 

methodologies for its analytical determination in urine and some tissues. However, there 

is a lack of appropriate tools for its determination in plasma samples. 

In this paper, a direct, sensitive and selective bioanalytical method for the determination 

of IP6 based on the HPLC-MS / UPLS-MS/MS is presented. 

Accuracy and precision were not greater than 15% at mid and high concentrations and 

not greater than 20% at the LLOQ concentration. The mean absolute recovery obtained 

ranged from 78.74 to 102.44%, 62.10 to 87.21% and 61.61 to 86.99% for rat, dog and 

human plasma respectively. The LLOQ was 500 ng/mL due to the presence of 

endogenous IP6 in blank plasma samples and the limit of detection was within the range 

30-80 ng/ml. 

It is the first method published to quantify IP6 in plasma matrices directly through its 

molecular weight, being consequently a highly specific methodology. The method has 

been validated in rat, dog and human plasma, according to the acceptance criteria laid 

down in the FDA guidance Bioanalytical Method Validation. 
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INTRODUCTION 

The determination of myo-inositol hexakisphosphate (phytate, IP6) in biological 

matrices is a challenging issue due to the need of both sensible and specific techniques, 

mainly if we consider that the required limits of quantification are within the 

micromolar range and that IP6 does not significantly absorb in the UV-visible zone. 

Myo-inositol hexakisphosphate (phytate, IP6) is a naturally occurring compound, 

widely found in plant seeds as phosphate store [1,2,3,4] and present in animal 

physiological fluids and tissues [5,6,7]. The progress in the knowlegde about the 

physiological function of IP6 was parallel to the development of suitable analytical 

tools for its bioanalytical determination. Thus, several benefitial properties have been 

attributed to IP6, such as prevention of renal lithiasis [8,9], cardiovascular calcification 

[10,11,12], sialolithiasis [13], dental tartar [14,15], osteoporosis [16,17,18,19] or cancer 

[20,21]. 

Many analytical methods have been described for the quantification of IP6, being most 

of them indirect. Tipically, IP6 have been determined after thermal or enzymatic 

hydrolysis [22,23,24] through one of its hydrolysates, either the myo-inositol ring 

[25,26] or the phosphate released groups [23,27]. Alternatively, the lack of significant 

absorption bands in the UV-visible spectra has forced the development of indirect 

approaches, based on the use of derivatization of IP6 to generate a measurable 

compound through spectrophotometry after a chromatographic separation [28,29]. The 

main strategy consists of the use of a mobile phase containing a metal which forms a 

colored compound with IP6 (positive signal) [30] or the use of a negative signal due to 

the ligand replacement of an already formed complex by IP6 [31,32,33]. The 

determination of IP6 through total phosphorus measurement after specific sample 

pretreatment steps has been also described, using inductively coupled plasma [34,35,36] 

or nuclear magnetic ressonance [37,38,39]. Other non-sensible methods have been 

reported based on the use of flow injection analysis and colorimetric detection [40,41] 

or capillar electrophroresis [42,43]. 

Amongst the methodologies which determine the molecule of IP6 ‘as is’ it is 

worthwhile to mention those using ion chromatography with conductimetric detection 

[44,45,46], which present the best detection limits ever reported for IP6. HPLC 

followed by refractometric detection has been widely used [47,48], although these 

methods lack of sensitivity. 

Recently, an HPLC-MS method has been published to determine IP6 in cell cultures 

and plant extracts [49], although it has not proven validity for plasma or urine matrices. 

In spite of the massive number of available analytical methods for IP6 determination, 

most of them have been applied to food, plant extracts or similar simple matrices, being 

only a few of them developed for biological matrices, mainly urine or tissues 

[xxxv,xxxvi ,50]. To the best of our knowledge, there is only one published 

methodology to indirectly determine IP6 in plasma matrices, which was developed by 

our research group in 2001 [51]. The dependence of this method on a no further 

commercially available enzyme, extracted and purified under a concrete process, makes 

this methodology absolutely useless and leaves the need to explore new solutions for 

these biological matrices. In addition, most of the previously described bioanalytical 
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tools are time-consuming since they need long lasting sample pretreatment processes 

and their validity is based on indirect measurements. 

Finally, a controversial method [52] which was supposed to determine IP6 in biological 

matrices, mistakenly stated that IP6 urinary and plasmatic levels would be in the range 

of 4 nM and 0.5 nM respectively, which is at least 200-fold lower in plasma than 

previously reported [li]. In the present paper, to clarify any possible controversy, we 

present a direct, sensitive and selective bioanalytical method for the determination of 

IP6 based on the use of HPLC-MS/UPLC-MS/MS, with a very simple sample 

pretreatment and a total time of 7 minutes of chromatographic analysis per sample. This 

method constitutes the first direct IP6 quantification through its molecular weight in 

plasma samples. Other approaches have been described for the determination of IP6 

using HPLC-MS [53,54], but the reported variability of molecular-fragmentation and 

adduct formation result in a lack of reproducibility and sensitivity. During the 

development of this method we achieved the experimental conditions to control the 

reproducibility of the ionization process and a good level of sensitivity. The validation 

results for rat, dog and human plasma matrices complied with the acceptance criteria 

laid down in the FDA guidance Bioanalytical Method Validation [55]. 
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EXPERIMENTAL 

The present method was developed and validated in rat and human plasma and 

revalidated in dog plasma matrices. 

Reagents 

Ammonia 30% solution and EDTA acid disodium Salt 2-Hydrate were purchased from 

Panreac. Triethylammonium acetate buffer was purchased in puriss p.a. grade from 

Fluka. Trichloroacetic acid 6.1 N was purchased in analytical grade from Sigma-

Aldrich. Acetonitrile, 2-propanol, methanol and water were purchased in HPLC grade 

from Lab Scan. All the solutions were prepared with Milli-Q water (18.2 MΩ·cm). 

Preparation of standard solutions 

Two independent stock solutions of 1 mg/mL of IP6 were prepared. Stock solution A 

and its derived working solutions were used to prepare the matrix-based calibration 

standards (blank plasma samples spiked with a known amount of IP6) constituted the 

calibration curve. The quality control samples (QC, plasma samples spiked with a 

known amount of IP6) were prepared from stock solution B and its derived working 

solutions. The concentration of IP6 present in the QC samples was therefore quantified 

by using the calibration curve prepared from solution A. The method control samples 

were prepared from stock solutions B and its derived working solutions.  

Rat plasma validation: working solutions of 500, 100, 50, 40, 25, 20, and 10 μg/mL for 

IP6 were prepared from stock solutions A. Working solutions of 500, 100, 50 and 10 

μg/mL were prepared from stock solution B. 

Dog plasma revalidation: working solutions of 500, 100, 50, 40, 25, 20, and 10 μg/mL 

for IP6 were prepared from stock solutions A. Working solutions of 500, 50, 20 and 10 

μg/mL were prepared from stock solution B. 

Human plasma validation: working solutions of 500, 100, 50, 40, 25, 20, and 10 μg/mL 

for IP6 were prepared from stock solutions A. Working solutions of 100, 20 and 10 

μg/mL were prepared from stock solution B. 

These working solutions were stored at -20 ± 5 ºC for a maximum storage period of 10 

days. 

Preparation of calibration curves 

The calibration curves and the QC samples were prepared using plasma from rats, dogs 

and humans that had not been treated with any drug. For human plasma, a pooled 

sample from several volunteers was used. The rats used for blank blood collection were 

fed a special diet EF R/M nach AIN 76A and the dogs were fed an experimental 

pelleted diet (also phytate-free) Hd. The diets were supplied by Ssniff Spezialdiäten 

GmbH. Plasma from untreated rats, dogs and humans was spiked with various amounts 

of IP6.  

The calibration curves used for the quantification of IP6 in the quality control samples 

(QC samples) for plasma were prepared from stock solution A and its derived working 

solutions at the following concentrations, depending on species. 
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Rat and dog plasma validation: 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 7500, 10000, 20000 

and 25000 ng/mL of IP6. 

Human plasma validation: 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 10000, 20000, 25000, 40000, 

50000 ng/mL of IP6. 

In all cases, the different amounts of IP6 were added to 100 µL of blank plasma.  

On the other hand, the quality control samples (QC samples) were prepared from stock 

solution B at concentrations depending on species as well. 

Rat plasma validation: 500, 2500 and 20000 ng/mL of IP6. 

Dog plasma revalidation: 500, 1000, 2500 and 20000 ng/mL of IP6. 

Human plasma validation: 1000, 10000 and 40000 ng/mL of IP6. 

In all cases, the different amounts of IP6 were added to 100 µL of blank plasma.  

Finally, the method control samples were prepared from stock solution B and its derived 

working solutions and corresponded to the concentration testes for the QCs samples. 

These samples are used to check the sensitivity of the detection, to check the analyte 

retention time and to evaluate the absolute recovery. The corresponding concentrations 

of IP6 in plasma were identical to those used for the preparation of the quality control 

samples, but adding the desired amount of IP6 in a mixture up to 120 µL with 50mM 

TEAA pH 9 solution. 

20 µL or 50 µL of the method control samples was injected into the equipment UPLC-

MS/MS (System 1) or into HPLC-MS (System 2) respectively.  

Apparatus and chromatographic conditions 

The analytical methodology developed for plasma samples was validated in the 

equipment UPLC-MS/MS (System 1) for rat samples and revalidated for dog samples. 

The HPLC-MS analytical equipment (System 2) was used for the validation of the 

method in human plasma samples and to revalidate the method for rat samples. 

Linearity and intra-assay accuracy and precision were evaluated.  

System 1: UPLC-MS/MS analysis was performed in an UPLC system (AB Sciex, 

Acquity) with an injection volume of 20 µL. The mass spectrometer (AB Sciex, 

API4000) was used in negative ion spray ionization (ESI-) mode. During the operation, 

the mass analyzer is operated in the scan only mode to obtain a mass spectrum in the 

selected ion monitoring (SIM) for m/z 659. The mass spectra are controlled by the 

software Analyst TM version 1.4.2 (ABSciex). The settings for the MS system 1 were: 

curtain gas flow (N2) 35 psig, ion source gas flow 50 psig, heated gas temperature 600 

°C, declustering potential 70 V, ion spray voltage 4 kV and entrance potential 10 V.  

System 2: HPLC-MS analysis was performed in an HPLC equipment (Waters, Alliance 

2795HT
®
). The injection volume was 50 µL. The ZQ 4000

TM
 (Waters) mass 

spectrometer was used in negative ion spray ionization (ESI-) mode, with the following 

settings:  curtain gas (N2) flow 50 l/h and desolvation 550 l/h, heated source temperature 

150ºC, desolvation temperature 500 °C, capillary 4 kV, cone voltage 20 V and extractor 

voltage 2 V. The selected ion monitoring (SIM) mode was at m/z 659 (IP6) and 
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monitored with a 0.3s dwell time. Evaluation of the data obtained was carried out with 

the software MassLynx Version 4.0 (Waters). 

The two systems used the column LiChrospher100 RP-18 (5 µm) with a cartridge 

LiChroCART 125-4 HPLC (Merck), the column temperature was set at 40 ºC, the 

injector temperature at 4 ºC and the column flow rate was 0.8 mL/min. The autosampler 

wash solution was Methanol:H2O:ACN:Isopropanol (1:1:1:1) and formic acid 0.2% for 

plasma samples. HPLC separation was carried out using a binary gradient composed of 

mobile phase A (ACN) and mobile phase B (50mM triethylammonium acetate buffer 

pH 9). The gradient expressed as changes in mobile phase A was as follows:  0−1 min, 

hold at 0% A; 1−3 min, a linear increase to 20% A; 3−4.50 min, hold at 20 % A; 4.50−5 

min a linear decrease to 0% A; and 5−7 min, hold at initial condition (0% A). The 

retention time of the analyte under these optimized chromatographic conditions was 

around 3.3 minutes (System 1) and 4.1 minutes (System 2) with sample analysis 

completed in 7.0 minutes. 

Procedure 

Rat and dog plasma treatment 

Samples were centrifuged during 5 minutes at 3500 rpm and 4 ºC and the required 

volume of IP6 solution were added in order to obtain the desired concentration for the 

calibration curve and QCs samples (for the blank plasma samples, 10 µL of HPLC 

grade water was added to each blank plasma sample instead). 100 µL of blank plasma 

were transferred into test tubes and 10 µL of 0.1M EDTA acid disodium salt 2-hydrate 

and 10 µL of 6.1 N trichloroacetic acid were added. The mixture was briefly vortexed 

and centrifuged at 5000 rpm for 10 minutes at 4 ºC. The supernatant (60 µL) was 

collected by aspiration and it was then diluted adding 60 µL of Triethylammonium 

Acetate Buffer pH 9 50mM. The mixture was then vortexed again and 20 µL was 

injected into the equipment UPLC-MS/MS (System 1) or 50 µL was injected into the 

HPLC-MS (system 2). 

Human plasma treatment 

Samples were centrifuged during 5 minutes at 3500 rpm and 4 ºC and the required 

volume of IP6 solution were added in order to obtain the desired concentration for the 

calibration curve and QCs samples (for the blank plasma samples, 10 µL of HPLC 

grade water was added to each blank plasma sample instead). 200 µL of blank plasma 

were transferred into test tubes and 20 µL of 0.1M EDTA acid disodium salt 2-hydrate 

and 20 µL of 6.1 N trichloroacetic acid were added. The mixture was briefly vortexed 

and centrifuged at 5000 rpm for 10 minutes at 4 ºC. The supernatant (120 µL) was 

collected by aspiration and it was then diluted adding 120 µL of Triethylammonium 

Acetate Buffer pH 9 50 mM. The mixture was then vortexed again and 50 µL was 

injected into the HPLC-MS (system 2). 
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RESULTS AND DISCUSSION 

The bioanalytical procedure was validated according to the FDA guidance Bioanalytical 

Method Validation [lv]. The specificity, linearity, accuracy and precision of the method 

were evaluated. The recovery, the matrix effect and the processed plasma samples 

stability were also studied for IP6. 

The validation of the bioanalytical procedure developed for IP6 acid in rat and human 

plasma was carried out over three days, and the method was revalidated (1 day) in dog 

plasma matrices. It consisted in assessing the linearity of the procedure over a 

concentration range including the lower limit of quantification (LLOQ) and nine other 

points. 

The defined concentration range was 500 (LLOQ)-25000 ng/mL for rat and dog plasma 

and 1000 (LLOQ)-50000 ng/mL for human plasma, although this latter was revalidated 

to get a new LLOQ of 500 ng/mL. The calibration curves were prepared using solutions 

A (see Experimental Section). The accuracy, the recovery and the precision of the 

assays were evaluated by analyzing the QC samples prepared at three concentrations 

including the LLOQ from solutions B (see Experimental Section). 

Criteria for the accuracy and precision were those specified in the FDA guidance 

Bioanalytical Method Validation [lv]. The results obtained for the QC samples over the 

three days were used to assess the inter-day precision and accuracy (intermediate 

reproducibility). The specificity of the bioanalytical procedure was evaluated by 

analyzing blank plasma samples obtained from untreated rats and dogs. 

A tipycal chromatogram obtained under the optimized conditions is shown in Figure 1. 

The results obtained for the validation of the method for the rat and human plasma, and 

revalidation in dog plasma, are the following: 

 

Linearity 

The results obtained for the evaluation of linearity of each validation day are reported in 

Table 1. A linear relationship between response and sample IP6 content was 

demonstrated across the range of the calibration curves including the lower limit of 

quantification. A 1/x
2

 fitting model was used. Correlation coefficients (r) greater than 

0.99 were obtained. 

´ 
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Accuracy and precision 

The results obtained from the evaluation of the precision and accuracy of the IP6 

determination in the quality controls are reported in Table 1. Intra- (n = 6) and inter-

assay (n = 18) precision was not greater than 15% at mid and high concentrations tested 

and it was not greater than 20% at the LLOQ concentration, for rat plasma. The 

revalidation in dog plasma showed an intra-assay precision lower than 15% at all the 

tested concentrations. In human plasma, the intra-assay precision was not greater than 

15% at mid and high concentrations tested and it was not greater than 20% at the LLOQ 

concentration, whereas the inter-assay precision was lower than 15% in all cases. 

Regarding the assay accuracy, the results did not deviate by more than 15% from their 

nominal value at the intermediate and high concentrations for IP6. The determined 

concentrations of IP6 in the quality controls prepared at the LLOQ did not deviate by 

more than 20% in all the performed validation batches for rat plasma and more not more 

than 15% in dog and human plasma. The obtained results therefore complied with the 

acceptance criteria defined in Section 4 and laid down in the FDA Guidance 

Bioanalytical Method Validation [lv]. 

 

Absolute and Extraction Recovery and Matrix Effect 

The absolute recovery was calculated comparing the peak areas of IP6 after extraction 

from spiked matrix with the peak areas obtained for each respective reference material 

dissolved in the reconstitution solvent. The mean absolute recovery obtained for IP6 

ranged from 78.74 to 102.44%, 62.10 to 87.21% and 61.61 to 86.99% for rat, dog and 

human plasma respectively. 

The extraction recovery was calculated using the analyte peak areas obtained for rat 

plasma samples spiked with neat standard of equivalent concentrations at the end of the 

sample process. The mean extraction recovery obtained for IP6 ranged from 78.02 to 

94.25%, 79.73 to 107.88% and 68.91 to 94.00% for rat, dog and human plasma 

respectively. 

The matrix effect was calculated comparing the analyte peak areas obtained for plasma 

samples spiked post-extraction and the peak areas obtained for the corresponding 

method control samples. The matrix effect for IP6 in plasma was within the range -4.83 

to -16.7 % for rat plasma, -19.19 to -33.68% for dog plasma and -5.04 to -18.87% for 

human plasma. 

All these results are detailed in Table 2. The results obtained for the matrix effect of IP6 

in rat and human plasma showed that matrix do not have any impact on the ionization of 

the compound, whereas a slight suppression of ionization under the analytical 

conditions used was observed for dog plasma. 
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Specificity of the Bioanalytical Procedures 

The analysis of non spiked plasma samples showed the presence of endogenous IP6 in 

rat plasma (see figure 2) in the range 60-150 ng/mL. This latter fact determined the 

sensitivity of the bioanalytical method and the LLOQ was set at 500 ng/mL for all the 

species. In human plasma matrix, it was firstly established at 1000 ng/mL and reduced 

afterwards to 500 ng/mL. 

However, the analytical limit of detection was within the range 30-80 ng/mL. 

 

IP6 in Diluted Rat Plasma Quality Controls 

Table 1 shows the results obtained for the evaluation of the precision and accuracy of 

IP6 in diluted quality controls. The results demonstrated the integrity of the dilution 

when applying the following factors: 2x, 5x and 10x for rat and human plasma and 2x, 

5x, 10x and 20x for dog plasma. The mean values were within ±15% at the theoretical 

value and precision around the values did not exceed 15% of the CV for any of the 

studies matrices 

 

Stability 

Stability of IP6 in Rat Plasma Samples 

Table 3 shows the results obtained for the evaluation of IP6 in spiked plasma samples of 

the three species, stored for different periods of time at room temperature, 2-8ºC, -80 ± 

10ºC and after submitting the samples at 3 freeze/thaw cycles at -80 ± 10ºC. 

In rats and dogs, precision did not exceed 15% CV for any of the tested concentrations. 

Regarding assay accuracy, the results did not deviate by more than 15%. Only at the 

lowest assayed concentration the accuracy in dogs after 3 freeze/thaw cycles resulted 

15.5% 

In human plasma, accuracy and precision were not affected under neither of the 

experimental conditions, except at the LLOQ concentration, where a 20% deviation was 

allowed. 

 

Revalidation of the Procedure for IP6 in Rat Plasma 

A Revalidation of the Bioanalytical Procedure validated in the analytical equipment 

UPLC-MS/MS (API4000, ABSciex) was performed in an HPLC-MS (ZQ) System. It 

will permit us to use both sets of equipment during routine sample analyses to 

determinate IP6 in the rat plasma samples. Linearity and intra-assay accuracy and 

precision were evaluated. 

The results obtained for the evaluation of linearity of the revalidation in the HPLC-MS 

(ZQ) System are reported in Table 1. 
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A linear relationship between response and sample IP6 content was demonstrated across 

the range of the calibration curves including the lower limit of quantification. A log-log 

fitting model was used. Correlation coefficients (r) greater than 0.99 were obtained. 

The results obtained from the evaluation of the precision and accuracy of the IP6 

determination in the quality controls are reported in Table 1 as well. 

Intra-assay accuracy (-14.28 % to 2.64%) and precision (3.18% to 10.05%) were not 

greater than 15% at the concentrations tested.  

The obtained results therefore complied with the acceptance criteria defined in Section 4 

and laid down in the FDA Guidance Bioanalytical Method Validation [lv]. 

 

Application to real samples 

The developed method has been applied to the determination of IP6 in several rat, dog 

and human plasma samples, being the found levels in the range of 63.9-150.1, 142.6-

187.2 and 119.5-264.7 ng/ml respectively (see table 4). 
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CONCLUSIONS 

A suitable and direct UPLC-MS/MS bioanalytical procedure was developed and 

validated for the determination of IP6 in rat, dog and human plasma, due to a change in 

species within matrix. All validations and revalidations were performed in accordance 

with the criteria laid down in the FDA guidance Bioanalytical Method Validation [lv]. 

It is the first method published to quantify IP6 in plasma matrices directly through its 

molecular weight, being consequently a highly specific methodology. 

The procedure was specific and provided accurate, precise and repeatable results. The 

concentration interval of the bioanalytical procedures was 500-25000 ng/mL for rat and 

dog plasma and 500-50000 ng/mL for human plasma. 

The LLOQ for IP6 was 500 ng/mL due to the presence of endogenous IP6 in blank 

plasma samples (see table 4) which are far beyond the published levels by Letcher et al 

[52]. The lower values reported by these authors must be related to poor recoveries of 

total IP6 during the sample pretreatment or during the analytical signal measurement 

within the biological matrix and consequently such results need reconsideration. 

Precisely, one of the main issues observed during the development of the present 

methodology laid down in the poor recoveries of IP6 when working with biological 

samples and a good sample pretreatment is required as well as proper experimental 

conditions when detecting the analytical signal. 

In the case of the rat plasma matrix, a revalidation of the Bioanalytical Procedure 

validated in the analytical equipment UPLC-MS/MS (API4000, ABSciex) was 

performed in an HPLC-MS (ZQ) System. It permits the use of both sets of equipment 

during routine sample analyses to determinate IP6 in these rat plasma samples. Linearity 

and intra-assay accuracy and precision were evaluated. 

Processed plasma samples can be stored between 2 and 8 ºC for 9, 6 and 5 days and at  

–80 ± 10 ºC for 53, 42 and 44 days for rat, dog and human plasma samples respectively, 

without affecting the accuracy and precision of the IP6 analysis. Stability of IP6 in 

spiked rat plasma stored at room temperature was demonstrated for 30 minutes, 4-24 

hours and 3-4 hours in rat, dog and human plasma respectively. 

Freeze/thaw cycling at –80 ± 10ºC was evaluated and the results showed that IP6 was 

stable in plasma matrices after 3 freeze/thaw cycles. 

The ability to dilute all plasma samples was demonstrated for the following dilution 

factors: 2x, 5x and 10x. For dog plasma samples it was also demonstrated for 20x. 
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FIGURE CAPTIONS   

Figure 1. HPLC-MS chromatogram obtained for Phytic acid after gradient-elution 

reversed-phase chromatography. 

 

 

Figure 2A. UPLC


-MS/MS chromatogram obtained for a blank rat plasma sample 

showed the presence of endogenous IP6 in plasma. IP6 retention time 3.35min. 

 

Figure 2B. HPLC-MS chromatogram obtained for a blank rat plasma sample showed 

the presence of endogenous IP6 in plasma. IP6 retention time 4.09min. 

 

Figure 2C. UPLC-MS/MS chromatogram obtained for a blank dog plasma sample 

showed the presence of endogenous IP6 in plasma. IP6 retention time 3.44min. 

 

Figure 2D. HPLC-MS chromatogram obtained for a blank human plasma sample 

showed the presence of endogenous IP6 in plasma. Phytic Acid retention time 4.22min. 
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Figure 1.  
 

 
 

 

 

 

 

Figure 2A. 
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Figure 2B.  

 

 

 

Figure 2C.  
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Figure 2D.  
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Table 1. Analytical features for the validated method in rat, dog and human plasma. 

Low concentration: 500 ng/ml for rat and dog and 1000 ng/ml for human; mid 

concentration: 2500 ng/ml for rat and dog and 10000 ng/ml for human; high 

concentration: 20000 ng/ml for rat and dog and 40000 ng/ml for human. Dilution 2X: 

40000 ng/ml for rat and dog and 60000 ng/ml for human; dilution 5X: 50000 ng/ml for 

rat and dog and 100000 ng/ml for human; dilution 10X: 100000 ng/ml for rat and dog 

and 60000 ng/ml for human; dilution 20X: 50001 ng/ml. 

 

Low Mid High Low Mid High Low Mid High Low Mid High Dil 2X Dil 5X Dil 10X Dil 20X Dil 2X Dil 5X Dil 10X Dil 20X

Day 1
y = 322 x + 0.0006 

(r = 0.9942)
18.8 -2.0 10.4 12.4 3.2 3.6

Day 2
y = 415 x - 1x10-5 (r 

= 0.9938)
19.4 -14.8 9.5 1.6 9.1 9.2

Day 3
y = 464 x - 1.47x10-

5 (r = 0.9972)
18.3 3.2 11.2 2.5 6.3 3.3

Rat (ZQ 4000 

revalidation)
Day 1

y = 1.0195 x - 

0.0296 (r = 0.9972)
2.6 -14.3 -1.1 3.2 10.1 10.0

Dog (API 4000 

revalidation)
Day 1

y = 484 x - 7.15x103 

(r = 0.9983)
13.7 9.8 6.1 1.9 6.9 3.4 7.8 -7.5 -12.2 8.9 4.7 7.2 2.1 8.4

Day 1
y = 1.2537x - 

1.2001 (r = 0.9972)
5.1 -8.5 -14.9 19.4 8.2 6.5

Day 2
y = 1.2265 x - 

0.7188 (r = 0.9985)
14.6 -1.2 -13.4 7.8 10.2 10.3

Day 3
y = 0.9759 x + 

0.5115 (r = 0.9989)
-8.0 6.9 -2.7 4.9 2.7 6.1

Human 

(ZQ4000) 

Revalidation 

(new LLOQ = 

500 ng/ml)

Day 1
y = 0.9777 x + 

0.5039 (r = 0.9990)

-7.5 

(*12.0)
6.9 -2.9

4.9 

(*7.4)
2.7 6.1

3.8 -0.9 -10.9 14.7 9.6 10.2 -2.6 11.4 2.2 1.6 5.7

18.8

INTRA-ASSAY IN DILUTED QUALITY CONTROLS (n = 6)

LINEARITY ACCURACY (%) PRECISION (%) ACCURACY (%)

Human 

(ZQ4000)

ACCURACY (%) PRECISION (%)

Rat (API4000)

PRECISION (%)

9.0 7.3 6.710.2 5.6 -2.3 11.3 1.4

5.2

-4.5 10.4 6.5

SPECIES

DAY OF 

VALIDATIO

N

INTRA-ASSAY (n = 6) INTER-ASSAY (n = 18)

 

 

 

 

Table 2. Extraction recovery, absolute recovery and matrix effect for IP6 in plasma 

samples.  

 

PARAMETER 

RAT DOG HUMAN 

Concentration (ng/mL) Concentration (ng/mL) Concentration (ng/mL) 

500 2500 20000 500 2500 20000 1000 10000 40000 

Peak area Peak area Peak area 
Mean (spiked post-process, n = 3) 243 2099 25669 335918 1410313 9507371 1179 22029 75170 

Mean (QCs, n = 6) 229 1638 21239 267819 1320513 10256470 1080 15180 70660 
Mean (Working sandards) 224 1798 26972 420881 2126499 11760166 1242 24639 92654 

Extraction recovery (%) 94.3 78.0 82.7 79.7 93.6 107.9 91.6 68.9 94.0 
Absolute recovery (%) 102.4 91.1 78.7 63.6 62.1 87.2 87.0 61.6 76.3 

Matrix effect (%) 8.7 16.7 -4.8 -20.2 -33.7 -19.2 -5.0 -10.6 -18.9 
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Table 3. Stability of IP6 in spiked plasma samples. Low concentration: 1000 ng/ml; 

mid concentration: 2500 ng/ml for rat and dog and 10000 ng/ml for human; high 

concentration: 20000 ng/ml for rat and dog and 40000 ng/ml for human. 

SPECIES TEMPERATURE (ºC) TIME 

ACCURACY (%) PRECISION (%) 

Low Mid High Low Mid High 

Rat 

RT 30 minutes -7.9 -7.9 -3.3 14.9 13.4 6.4 

2-8 9 days 4.8 10.7 12.4 14.0 6.6 10.9 

-80 ± 10 53 days -4.8 -6.6 3.7 11.2 3.4 2.5 

-80 ± 10 freeze/thay cycles 3 cycles -13.9 -12.5 -5.0 6.8 2.0 - 

Dog 

RT 4 hours 12.8 -8.3 4.9 2.0 4.4 1.6 

RT 24 hours 12.1 -13.7 7.1 1.3 2.3 2.4 

2-8 6 days 12.0 -7.2 8.9 - 4.9 14.4 

-80 ± 10 42 days 6.3 6.7 6.3 3.5 1.8 2.8 

-80 ± 10 freeze/thay cycles 3 cycles -15.5 13.4 -4.9 8.0 1.7 1.1 

Human 

RT 3 hours 7.4 2.5 5.2 4.1 2.0 1.6 

RT 4 hours -6.0 -3.8 4.0 17.7 0.9 1.9 

2-8 5 days 18.9 -5.4 1.7 6.5 4.6 2.3 

-80 ± 10 44 days 10.3 -1.9 0.6 6.7 3.6 0.7 

-80 ± 10 freeze/thay cycles 3 cycles 2.7 4.7 5.2 10.5 3.0 3.0 

 

 

Table 4. Endogenous IP6 levels in blank plasma samples from rats, dogs and humans. 

Values expressed in ng/ml. 

Rats Dogs Human 

150.1 

130.2 

81.5 

63.9 

111.4 

79.8 

90.6 

90.8 

83.4 

179.2 

187.2 

157.4 

154.6 

180.4 

142.6 

264.7 

204.3 

175.6 

133.9 

119.5 

 



Direct determination of Myo-inositol hexaphosphate
(Phytic Acid) in biological matrices by LC-MS
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P. Mendoza1, M. Encabo1, Dr I. Lenthéric1, Dr C. Maraschiello1, Dr J. Perelló 2, E. Tur 2 and Dr F. Tur 2

1 Harlan Laboratories, S.A., Spain  2 Laboratoris Sanifit, S.L., Spain

Myo-inositol hexaphosphate (Phytic Acid) is present in high amounts in legumes, non-refined cereal derivatives, corn, whole grain cereals and all types of nuts. During recent years, beneficial 

effects of Phytic Acid as a modulator of calcification processes (e.g. renal lithiasis, tartar formation, cardiovascular calcification and osteoporosis) have been reported. In contrast to food samples, 

the concentration of Phytic Acid and other inositol phosphates in biological samples such as plasma, tissues and cells is extremely low. Therefore, highly sensitive methods and adequate 

procedures for sample preparation from different matrices are required.

The analytical determination of chemically complex phosphorus-containing molecules is fraught with serious difficulties due mainly to their physicochemical properties. These molecules are 

highly charged and due to the presence of complex functional groups, such as phosphates or phosphonates, show different degrees of ionization depending on pH. An HPLC-MS (API4000TM

and ZQ4000TM) method was successfully developed for the direct determination of Phytic Acid in rat, dog, human and pig plasma and in rat and human urine. 

The lower limit of quantification (LLOQ) was 500 ng/mL for plasma and 800 ng/mL for urine. The validated method was linear from 500 ng/mL (plasma) or 800 ng/mL (urine) to 50000 ng/mL. 

The sensitivity of the method was limited due to the presence of endogenous Phytic Acid in the matrices studied (see representative chromatograms).

The bioanalytical procedures were validated over three days with a full assessment of linearity, accuracy and precision. The calibration curves obtained were characterized by a correlation 

coefficient higher than 0.99. Inter-assay accuracy and precision were below 15% at the three tested concentrations (see Summary Table for validation results). 

Bioanalytical method validations were compliant with FDA guidelines. The method developed is suitable for routine sample analysis.

Figure 1: Representative HPLC-MS chromatograms obtained for Phytic Acid in human plasma

Guidance for industry. Bioanalytical Method Validation. U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research (CDER), Center 

for Veterinary Medicine (CVM), May 2001.

Schlemmer, U., Frolich, W., Prieto, R. M. & Grases, F. (2009) Phytate in foods and significance for humans: food sources, intake, processing, bioavailability, protective role and analysis, Molecular 

Nutrition & Food Research, 53, pp. S330-S375.

European patent application no. EP11382314.0, Method for the direct detection and/or quantification of at least one compound with a molecular weight of at least 200.

Figure 2:  Representative HPLC-MS chromatograms obtained for Phytic Acid in rat urine

Introduction

Materials and Methods

Results and Conclusions

References

The Acquity (Waters) system was coupled to an API4000TM (ABSciex) and an HPLC 2795 (Waters) system was coupled to a ZQ4000TM (Waters). Phytic Acid was purified and extracted from 

rat, dog, human and pig plasma and from rat and human urine. Plasma extraction was carried out by protein precipitation using TCA in the presence of a chelating agent. Phytic Acid was 

extracted from urine by diluting the matrix with a large amount of chelating agent. The supernatant was then diluted with 50 mM TEAA.

The final extracts were analyzed by reversed-phase gradient elution using 50 mM TEAA, pH 9 and ACN as mobile phase and a LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge / LiChrospher® 100 RP-18 

(5 µm) (Merck) as the stationary phase. Sample analysis was achieved in 7 min and the compound was detected and quantified by mass spectrometry in the selected ion monitoring (SIM) 

mode. The molecular ion of m/z 659 ([M-H]-) was followed for quantitative purposes and was obtained after negative electrospray ionization.

Summary Table: Results obtained for the validation in 
human plasma and in rat urine

10 days10 daysDrug stability at –20 ±±±± 5 ºC in solution (H2O)

StableStableThree freeze/thaw cycles at –80 ±±±± 10 ºC

35 days44 daysLong term stability at –80 ±±±± 10 ºC

24 hours4 hoursStability in matrix at room temperature

6 days5 daysProcessed sample stability at 4 ºC

2.22%-11.50%Mean matrix effect

87.77%74.95%Mean extraction recovery

89.34%84.84%Mean absolute recovery

4.81 to 6.99%9.60 to 14.65%Inter-day precision

-10.53 to 1.20%-10.91 to 3.83%Inter-day accuracy

LLOQ  – 50000 ng/mLLLOQ1 – 50000 ng/mLConcentration Range

800 ng/mL1000 ng/mL1LLOQ

Rat UrineHuman Plasma

1 To improve the LLOQ during validation, different blank samples from untreated volunteers were used to find 

which of them showed the lowest endogenous levels. This blank plasma was then used to validate a new 

calibration range of 500-50000 ng/mL. Hence, presence of endogenous product in the blank matrix to be used 
determines the calibration range that can be used for routine sample analysis.
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METHOD FOR THE DIRECT DETECTION AND/OR QUANTIFICATION OF 

AT LEAST ONE COMPOUND WITH A MOLECULAR WEIGHT OF AT 

LEAST 200. 

 

The present invention relates to a direct liquid chromatography methodology 5 

for the quantification of chemical complex molecules, especially wherein the 

chemically complex molecule is an inositol polyphosphate, selected from the 

group containing from 2 to 6 phosphate groups.  

 

BACKGROUND ART 10 

 

The analytical determination of phosphorus containing chemically complex 

molecules is fraught with serious difficulties due mainly to their 

physicochemical properties. These molecules are highly charged and due to 

the presence of complex functional groups, such as phosphates or 15 

phosphonates, show a different ionization degree depending on pH. This 

issue becomes especially relevant for molecules with more than one 

phosphorus containing group.  

 

Likewise, the absorption bands lack within the UV-Vis spectrum region in the 20 

majority of these chemically complex molecules hinder its quantification by 

direct spectrophotometric methods.  

 

Furthermore, the determination of chemically complex molecules within a 

biological matrix involves additional difficulties due to the matrix effect, so 25 

new bioanalytical methods for routine use must be developed and validated.  

 

The low concentration of the analyte compared to other components in the 

matrix can suppress the analyte response. These effects can cause 

differences in response between sample in matrix and standards, leading to 30 

difficulties in quantitative analysis and compound identification (Biol Pharm 

Bull 25, 547—557; 2002). 



2 

 

For example, bisphosphonates present two phosphonic groups per molecule 

which lend a strongly ionic character and increased polarity. Additionally, the 

majority of the members of this family lacks of chromophores excluding 

convenient direct UV detection (J Pharm Biomed Anal 48, 483–496; 2008). 5 

 

Other bioanalytical methods have been developed for the determination of 

bisphosphonates, adding a derivatization step for its determination or 

fragmentation not being a direct method, understood direct method as the 

determination of the molecule per se or an adduct of this molecule, what 10 

provides a more sensible, specific, accurate, and robust method but specially 

more applicable, quick and reliable methodologies for routine analysis (J 

Chromatogr B 877, 3159–3168; 2009, Int J Mass Spectrom 295, 85–93; 

2010, J Mass Spectrom 37, 197–208; 2002). 

 15 

Other example of phosphorus containing chemically complex molecule are 

pyrophosphates. Pyrophosphates differ from the bisphosphonates in the 

carbon atom that binds the two phosphorus atoms (Carbon atom of the 

bisphosphonates (P–C–P) is replaced by an oxygen (P–O–P)).  

 20 

Nucleotides are also an example of chemically complex molecules, highly 

charged and with polar nature (due to the presence of one or more 

phosphate groups), thus being this invention especially relevant for those 

with more than one phosphate group. 

 25 

The selective determination of inositol polyphosphates (from 2 to 6 

phosphate groups), together with other related impurities and especially in 

biological matrices is one of the major analytical breakthroughs faced in this 

invention. In the extreme case, inositol hexaphosphate, also known as InsP6 

or IP6, presents 12 dissociable protons, having pKa values that range from 30 

negative values to more than 10 (Carbohydr Res 46, 159–171; 1976). 
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Numerous analytical methods for InsP6 quantification have been described in 

bibliography. Nevertheless, most of them have been developed for 

determination in simple matrices, (e.g. those that come from methods for 

food extracts or pharmaceutical preparations), where concentrations of InsP6 

are higher than expected in biological matrices. 5 

 

In the case of complex matrices (generally, those with biological origin) 

previous cited methods have not sensitivity and specificity enough for InsP6 

determination when concentrations to be quantified are low, as the case of 

plasma, urine, other biological fluids, tissues or cells. 10 

  

A high sensible and selective method is needed for the quantification of 

inositol polyphosphates in this kind of matrices, and together with their 

special physicochemical properties, make most of the current methods 

useless. 15 

 

Moreover, although some of the current methods could detect inositol 

polyphosphates, they are not reproducible and solid enough for their use in 

clinical studies, when routine sample analysis must be performed. 

 20 

The WO/2009/109647 discloses the determination of the amount of inositol 

phosphate (IP1 or InsP1, only 1 phosphate group) in the sample (urine, 

plasma) by using LC-ESI/MS/MS assay. The US20100136600 discloses the 

determination of myo-inositol in the sample (urine, plasma) by using LC-

MS/HPLC-MS techniques. However, neither of them disclose the IP6 25 

determination method and also the determination technique disclosed in 

these patents may not be effective/suitable for IP2-IP6 determination 

because IP2-IP6 are highly charged molecules as compared to the inositol 

(no phosphate groups, no charge) or IP1 (only one phosphate group, limited 

charge). 30 
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Indirect methods for the determination of InsP6 and InsP3 in plasma were 

previously developed by using gas chromatography-mass detection analysis 

of HPLC chromatographic fractions which involves hydrolysis of IP6 and 

further, determination of inositol or phosphate, leading to a highly time 

consuming methodology (3 days per sample) and poorly accurate results 5 

(Life Sci 71, 1535–1546; 2002).  

 

Direct HPLC-MS for its quantification in plants extracts and in vitro culture 

cells have already been described (Mass Spectrom 23, 705–712; 2009). 

However, the HPLC conditions described make the method useless for all 10 

the other biological matrices. 

 

HPLC/MS with thermospray ionization allows the determination of inositol 

phosphates, but the lack of sensitivity is stated in the paper as a limitation for 

biological applications (Biomed Environ Mass Spectrom 19, 597–600; 1990). 15 

 

Other indirect methods for the determination of IP6 in human urine are based 

on the total phosphorus measurement of purified extracts of phytic acid are 

described. In this case, a specific pretreatment of the sample is required to 

avoid interference from other phosphorus containing compounds 20 

accompanying phytic acid in urine such as phosphate or pyrophosphate 

(Anal Chem 75, 6374–6378; 2003, Anal Chim Acta 510, 41-43; 2004). One of 

the drawbacks of these methods is that they are limited to, due to sensitivity 

and selectivity issues, urine samples, not being applicable to tissues or blood 

samples and to the quantification of related impurities. In addition, the indirect 25 

determination of IP6 through total phosphorus is an extrapolation which leads 

to systematic high values since all the quantified phosphorus is identified as 

IP6. 

 

Another indirect method is described for the determination of phytate in 30 

human urine. The method is based on hydrolysis of the phytate and 

determination of myo-inositol, one of the hydrolysis products 
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(Chromatographia 60, 265 –268; 2004). This is a time-consuming 

methodology (2 days per sample) due to the need of acidic hydrolysis. 

Furthermore, the limited sensitivity and the lack of specificity of the hydrolysis 

make the method useless for other biological matrices and for the co-

quantification of related impurities. 5 

 

Other documents considered as prior art for IP6 determination in biological 

samples (mainly in urine) are cited below:  

 

March et al described in 2001 a unique methodology to quantify inositol 10 

phosphates in blood, but also applicable to urine and tissues (J Chromatogr 

B 757, 247-255; 2001). It’s a time-consuming indirect methodology (3 days 

per sample) based on the enzymatic hydrolysis of IP6 and determination of 

the inositol molecule (hydrolysate) through gas chromatography and mass 

spectrometry. It’s a sensitive method, although indirect, based on different 15 

principles from the present invention, which in any case fails in the specificity, 

since all inositol phosphates are hydrolysed inespecifically and the whole 

hydrolysate is quantified as IP6. 

 

Fluorescence has been widely used for the quantification of IP6, although the 20 

poor sensitivity just allows the application in foods and in urine as biological 

samples (Anal Chim Acta 605, 185-191; 2007). 

 

They are totally different methods from the invention here described, which in 

any case fail to determine related impurities and are not applicable to other 25 

biological matrices different from urine. 

 
SUMMARY OF THE INVENTION 

 

The present invention relates to a direct liquid chromatography methodology 30 

for the quantification of chemical complex molecules, understood under the 

scope of this invention as molecules with least two phosphorus containing 

groups and a molecular weight of at least 200. These complex molecules are 
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highly polar and highly charged due to the presence of several ionizable 

groups. In addition, in many cases the lack of absorption bands in the UV-

visible spectrum region make these molecules invisible through the classical 

techniques. 

 5 

The identification and quantification of the target compound is performed 

through direct detection. Under the scope of the present invention, direct 

detection is defined as the identification / quantification of the analyte by 

means of a property of the compound (or its ions or salts thereof) ‘as is’ or a 

property of the compound forming an adduct (such as but not limited to ionic 10 

associates), including fragments of the main analyte in mass detection. This 

property measured by direct detection can be, but is not limited to, mass 

detection, conductivity, radioactivity (thus the analyte can be radiolabelled), 

NMR, being the mass detection a preferred one. The present inventors have 

found that, when the mass is the chemical complex molecule is lower than 15 

200, selectivity is compromised at those levels due to the interference of 

several compounds from the mobile phases and the atmosphere. 

 

In addition, the sensitivity of the present invention can be in the range of 1 

pmol, which is in the high range of the currently available methodologies. 20 

Moreover, the combination of the sensitivity with the specificity / selectivity of 

the present invention allows its application in all kind of biological matrices as 

well as the quantification of the main analyte together with related impurities 

in the case of quality control of active pharmaceutical ingredients (s), medical 

foods, reagents, food additives, pharmaceutical compositions or 25 

nutraceuticals. 

 

"Biological matrix" refers to an environment that may or may not be isolated 

from a warm-blooded animal. Non-limiting examples of biological matrices 

are: fluid, tissue, stomach contents, intestine contents, stool sample, culture 30 

cells, urine, feces, blood, serum, plasma, saliva, perspiration, tissue fluid, 

cellular cytoplasm, hepatocytes, microsomes, S9 fractions, tissues, such as 
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muscle tissue, hepatic tissue, cardiac tissue, renal tissue and other bodily 

environments and/or matrices of a warm-blooded animal, preferably a 

human. A biological matrix may be present in solution or in solid form or a 

mixture thereof and may be present in or as part of a living organism or may 

be isolated from a living organism such that it forms a sample therefrom. The 5 

methods herein disclosed provide excellent results even working with a 

biological matrix comprising very low levels of chemically complex molecule, 

being preferred concentrations those below 0.001 µmol/mg (for solid 

matrices) or µmol/µl (for matrices in other physical states), even more 

preferred below 0.000001 µmol/mg or µmol/µl, and even more preferred 10 

amounts in the range of 0.0000001 µmol/mg or µg/µl. The biological matrix 

may be biological fluids, which can be, but are not limited to, blood, plasma, 

serum, urine, saliva, lymphatic liquid, cerebrospinal fluid and mixtures 

thereof, preferably blood or plasma. The biological matrix may be also a 

biological tissue, which can be, but is not limited to lung, liver, kidney, heart, 15 

blood vessels, brain, bone, skin, muscle, nervous tissue, vascular tissue and 

mixtures thereof, preferably heart tissue. 

 

The method as herein disclosed, it is also a reliable methodology for 

biological matrices of different species, for example, but not limited to, rats, 20 

mice, dogs, monkeys, humans, pigs, minipigs, rabbits, guinea pigs. 

 

Various aspects of the present invention are described below. 

 

Therefore, the method as herein disclosed provides a method for the direct 25 

detection and/or quantification of at least one compound with a molecular 

weight of at least 200, wherein the compound to be detected and/or 

quantified is a chemically complex molecule, wherein said chemically 

complex molecule is substituted with at least two groups –R, preferably a C3-

C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is substituted with at least two 30 

groups –R, wherein each R group means independently -OH, -OP(O)(OH)2 

or -P(O)(OH)2, with the proviso that at least two R are independently 
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selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, including ions or salts thereof, 

wherein the compound or compounds to be detected and/or quantified are 

within a biological matrix, wherein said biological matrix is a biological fluid, a 

biological tissue, stomach contents, intestine contents, stool sample or a 

culture cells, wherein the method comprises performing a chromatography 5 

and identifying the retention time and/or the intensity of the signal by means 

of a mass or radioactivity detector. 

 

According to the first aspect of the present invention there is provided a 

method for the direct detection and/or quantification of at least one 10 

compound with a molecular weight of at least 200, wherein the compound to 

be detected and/or quantified is a chemically complex molecule, wherein said 

chemically complex molecule is substituted with at least two groups –R, 

preferably a C3-C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is substituted 

with at least two groups –R, wherein each R group means independently -15 

OH, -OP(O)(OH)2 or -P(O)(OH)2, with the proviso that at least two R are 

independently selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, including ions or 

salts thereof, wherein the compound or compounds to be detected and/or 

quantified are within a biological matrix, wherein said biological matrix is a 

biological fluid, a biological tissue, stomach contents, intestine contents, stool 20 

sample or a culture cells, wherein the method for the direct detection and/or 

quantification comprises at least the following steps: 

i) preparing at least one standard sample, preferably of a known 

concentration or from a known concentration, of the chemically complex 

molecule to be detected and/or quantified; 25 

ii) introducing the standard sample into the stream of a solvent system; 

wherein the solvent system is a polar solvent or a solvent mixture comprising 

at least one polar solvent; wherein the pH of at least one solvent which forms 

the solvent system has been preferably buffered, between 7 and 14. 

iii) passing the sample and the solvent system through at least one 30 

chromatographic column wherein the column is essentially filled of smalls 
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particles of a stationary phase, preferably a non-polar stationary phase, while 

maintaining the pressure of the system between 5 and 1500 atm; 

iv) indentifying the retention time and/or quantifying the intensity of the signal 

of when the chemically complex molecule is eluated, by means of a mass or 

radioactivity detector; 5 

v) preparing a sample of the chemically complex molecule from a biological 

matrix comprising the chemically complex molecule to be detected and/or 

quantified, wherein the process to prepare the sample comprises at least 

dissolving totally or partially the biological matrix to form a solution or a slurry, 

and, if necessary treating the solution or the slurry to remove particles in 10 

suspension; 

vi) repeating the steps (ii) and (iii) with the sample prepared in the step (v); 

together or sequentially with the standard 

vii) detecting and/or quantifying the presence of the chemically complex 

molecule by comparison of retention time and/or intensity of signal of the 15 

standard sample or the standard samples, or by comparison of retention time 

and/or intensity of signal obtained from previous studies or from literature. 

 

According to the second aspect of the present invention there is provided a 

method for analysing an API, a medical food, a reagent, a food additive, a 20 

pharmaceutical composition or nutraceutical, wherein the API, the medical 

food, the reagent, the food additive, the pharmaceutical composition or the 

nutraceutical comprise at least one compound with a molecular weight of at 

least 200, wherein said compound is a chemically complex molecule, 

wherein said chemically complex molecule is substituted with at least two 25 

groups –R, preferably a C3-C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is 

substituted with at least two groups –R, wherein each R group means 

independently -OH, -OP(O)(OH)2 or -P(O)(OH)2, with the proviso that at 

least two R are independently selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, 

including ions or salts thereof, wherein this compound can also be quantified 30 

together with its related impurities, wherein the method for analysing 

comprises at least the following steps: 
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i) preparing at least one standard sample, preferably of a known 

concentration or from a known concentration of the chemically complex 

molecule to be detected and/or quantified; 

ii) introducing the standard sample into the stream of a solvent system; 

wherein the solvent system is a polar solvent or a solvent mixture comprising 5 

at least one polar solvent; wherein the pH of at least one solvent which forms 

the solvent system has been preferably buffered, between 7 and 14. 

iii) passing the sample and the solvent system through at least one 

chromatographic column wherein the column is essentially filled of smalls 

particles of a stationary phase, preferably a non-polar stationary phase, while 10 

maintaining the pressure of the system between 5 and 1500 atm; 

iv) identifying the retention time and/or quantifying the intensity of the signal 

of when the chemically complex molecule is eluated, by means of a detector 

capable to detect the eluation of the chemically complex molecule; 

v) preparing a sample of the chemically complex molecule from the API, a 15 

medical food, a reagent, a food additive, a pharmaceutical composition or 

nutraceutical comprising the chemically complex molecule to be detected 

and/or quantified, wherein the process to prepare the sample comprises at 

least dissolving totally or partially the API, medical food, reagent, food 

additive, pharmaceutical composition or nutraceutical to form a solution or a 20 

slurry, and, if necessary, treating the solution or the slurry to remove particles 

in suspension; 

vi) repeating the steps (ii) and (iii) with the sample prepared in the step (v); 

together or sequentially with the standard. 

vii) detecting and/or quantifying the presence of the chemically complex 25 

molecule by comparison of retention time and/or intensity of signal of the 

standard sample or the standard samples, or by comparison of retention time 

and/or intensity of signal obtained from previous studies or from literature. 

 

According to the third aspect of the present invention there is provide a 30 

process for preparing a drug, a medical food, a pharmaceutical composition 

or a nutraceutical pharmaceutical composition comprising at least one 
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compound with a molecular weight of at least 200, wherein said compound is 

a chemically complex molecule, wherein said chemically complex molecule is 

substituted with at least two groups –R, preferably a C3-C7 cycloalkyl, 

wherein said C3-C7 cycloalkyl is substituted with at least two groups –R, 

wherein each R group means independently -OH, -OP(O)(OH)2 or -5 

P(O)(OH)2, with the proviso that at least two R are independently selected 

from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, including ions or salts thereof, wherein 

the drug, a medical food, a pharmaceutical composition or a nutraceutical 

has to have a predetermined percentage of the chemically complex 

molecule, wherein the process comprises: obtaining a batch of a drug, a 10 

medical food, a pharmaceutical composition or a nutraceutical 

pharmaceutical; measuring the percentage of purity the chemically complex 

molecule of the batch by a process comprising the method according to the 

second aspect; and including the drug, the medical food, the pharmaceutical 

composition or the nutraceutical batch only if its percentage of the chemical 15 

complex molecule so measured is within the requirements or predefined 

specifications, being the normal assay, referred to dry content, major than 

60%, preferably major than 70% and more preferably major than 80%. 

 

According to the fourth aspect of the present invention there is provided a 20 

process for the production of a pharmaceutical composition comprising at 

least one compound with a molecular weight of at least 200, wherein said 

compound is a chemically complex molecule, wherein said chemically 

complex molecule is substituted with at least two groups –R, preferably a C3-

C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is substituted with at least two 25 

groups –R, wherein each R group means independently -OH, -OP(O)(OH)2 

or -P(O)(OH)2, with the proviso that at least two R are independently 

selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, including ions or salts thereof, 

wherein the process comprises essentially the same process steps of a 

process for the production of a first batch, provided that after analyzing by 30 

any of the method of the first aspect a biological isolated sample, preferably a 

blood or a serum sample, taken from subjects to whom the pharmaceutical 
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compositions obtained by the first batch were administrated, the calculated 

AUC and Cmax are within the desire requirements and/or are bioequivalent 

to a reference drug, medical food, pharmaceutical composition or 

nutraceutical. “AUC” refers to the area under a curve representing the 

concentration of a compound or metabolite thereof in a biological fluid, e.g., 5 

plasma and blood, in a patient as a function of time following administration 

of the compound to the patient. Cmax is the maximum concentration of a 

drug in the plasma or blood of a patient following administration of a dose of 

the drug or form of drug to the patient.  

 10 

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION 

 

Various embodiments of the present invention are described below. 

 

The chemically complex molecule may be a bisphosphonate, 15 

hexametaphosphate or a C3-C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is 

substituted with at least two groups –R, with the proviso that at least two R 

are independently selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2. The term 

"C3-C7 cycloalkyl" refers to saturated cyclic alkyl group having from three to 

seven carbon atoms and includes cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, 20 

cyclohexyl, and cycloheptyl. Preferred chemically complex molecule is a C6 

cycloalkyl. The chemically complex molecule may be also a cycloalkyl 

derivative. Excellent results have been achieved when the chemically 

complex molecule is an inositol polyphosphate. 

 25 

The chemically complex molecule may be radiolabelled. 

 

The standard sample prepared in step (ii) may be a reference standard, 

external standard, internal standard or standard addition, meaning this latter 

a standard prepared by the standard addition method, also described below. 30 
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As used herein, the term “reference standard” refers to a compound that may 

be used both for quantitative and qualitative analysis of an analyte, which 

could be, but not limited to, an active pharmaceutical ingredient. For 

example, the retention time of the compound in liquid chromatography (LC), 

for example HPLC or UPLC, allows for setting a relative retention time, thus 5 

making qualitative analysis possible. The concentration of the compound in 

solution before injection into an LC column allows for comparison of the 

areas under the peaks in an LC chromatogram, thus making quantitative 

analysis possible. 

 10 

As used herein, the term external standard refers to a chemical complex 

molecule of known concentration. If used for determining concentration, 

external standards may be preferably added to the test sample at a known 

concentration, technique known as standard addition. 

 15 

As used herein, the term “internal standard” refers to what is added to and 

subsequently detected and quantified in the sample. The addition of the 

internal standard can be before, during or after sample collection or 

processing. The internal standard, as contemplated by the present invention, 

is a compound that is added to the sample, and this similar compound is then 20 

quantified using the methods described herein. 

 

The solvent system preferably comprises a polar organic solvent. Solvent 

system comprises a water-miscible polar organic solvent are of particular 

interest. Preferred solvent systems comprise acetonitrile, methanol or 25 

mixtures thereof. More preferably the solvent system comprises acetonitrile. 

 

Additionally the solvent system may comprise water. One of the most 

preferred solvent systems comprises, preferably consisting essentially of, 

water and acetonitrile. 30 
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The solvent system may be isocratic or gradient. In one preferred 

embodiment during the step (iii) the composition of the solvent system is 

gradually increased, i.e. gradient, i.e. the strength of the mobile phase is 

gradually increased. Preferably the system starts with a high water content at 

the moment when the sample and the solvent system start passing 5 

throughout the column and then the water content is gradually decreased 

during the elution of the chemically complex molecule. 

 

Optionally, during the step (iii) the composition of the solvent system and 

consequently the strength of the mobile phase is maintained essentially 10 

unaltered. 

 

In one particular embodiment, during the step (iii) the solvent system 

comprises at least one solvent, wherein the pH of such solvent has been 

buffered from 7 to 14, preferably the pH of such solvent has been adjusted 15 

from 8 to 13, and more preferably from 8.5 to 12. 

 

There are several techniques available to the skilled person to adjust the pH. 

The pH could be modified with a substance capable of modifying the pH, 

typically, but not limited to, an acid, a base or a salt with acidic or basic 20 

properties. Amongst other, substances capable of modifying the pH can be 

an amine, an inorganic base, a salt of an organic acid, or any mixtures 

thereof. Amine and, particularly triethylamine, are preferred. The inorganic 

base may be a hydroxide, preferably KOH. It could be used as a salt of an 

organic acid, e.g. acetate.  25 

 

In a particular embodiment, before injecting the already prepared sample to 

the corresponding equipment, there is an additional pH control. Preferably, 

the pH is adjusted to the same pH as the mobile phase. It can be adjusted 

with an acid, a base or a salt, preferably an amine base, and more preferably 30 

the amine is triethylamine. 
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As used herein, the term "chromatographic column" refers to a tube packed 

with adsorbent particles and used to perform chromatography. Particularly 

interesting are column wherein the smalls particles of a non-polar stationary 

phase are silica based, preferably silica gel based. Good results are obtained 

when the smalls particles are a non-polar stationary phase, preferably are 5 

silica gel based covalently bonded to an alkyl chain group. The alkyl chain 

group may be a C2-C20 alkyl, preferably a C8-C18 alkyl.  

 

The small particles of a non-polar stationary phase may have a mean particle 

size between 0.5 and 20 microns, preferably between 1.5 and 15, even more 10 

preferably between 5 and 10. 

 

The pore size may range between 10 and 1000 Angstroms, preferably 

between 60 and 500 Angstroms, and even more preferably between 100 and 

300 Angstroms. 15 

 

The reproducibility of the system and other advantages are improved when 

the temperature of the column during the step (iii) is maintained essentially 

unaltered. Typically the temperature of the column during the step (iii) is 

maintained essentially unaltered between 10 and 70ºC. Preferably, it is 20 

maintained essentially unaltered between 45 and 55ºC, and more preferably 

is maintained essentially unaltered about 50ºC. 

 

The term "detector" refers to any device, apparatus, machine, component, or 

system that can detect the chemical complex molecule. Detectors may or 25 

may not include hardware and software. In a mass detector (mass 

spectrometer) the common detector includes and/or is coupled to a mass 

analyzer. Examples of detectors capable to detect the eluation of the 

chemically complex molecule is a mass spectrometers; a tandem mass 

spectrometer (or triple quadrupole); a single quadrupole . These mass 30 

detectors can work with several operating modes, amongst others selected 

ion monitoring (SIM), multiple reaction monitoring (MRM), selected reaction 
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monitoring (SRM) and SCAN (negative/positive); or several of them. A 

radioactivity detector can also be used. For the second aspect, it is also 

possible to use a conductimetry and/or a NMR detector. 

 

The use of mass detector typically implies a further step, namely a previous 5 

step of phase change and ionization after the chemically complex molecule 

between the elution and the detection. The phase change and ionization may 

be, but not limited to, a chemical ionization (APCI), atmospheric pressure 

photoionization (APPI) or electrospray ionization (ESI) or thermospray. The 

electrospray ionization (ESI) may be carried out under N2 at a temperature 10 

between 250 and 1000ºC, preferably between 300 an 800 ºC, even more 

preferably between 400 and 600 ºC. 

 

For pretreating the biological sample it may be necessary in the step (v) the 

use of a protein precipitating agent, preferably trichloroacetic acid for the 15 

pretreatment of the sample. This additional treatment allows the simplification 

of the biological matrix, obtaining better selectivity and increasing sensitivity, 

by reducing matrix effects. Step (v) may also comprise the use of a chelating 

agent for the pretreatment of the sample, such as EDTA. These chelating 

agents reduce the free calcium concentration in the biological sample, thus 20 

avoiding the formation of labile compounds together with the analyte, which 

would reduce the recuperation and compromise the accuracy of the 

methodology. 

 

The biological matrix may be also preconcentrated, thus increasing the 25 

sensitivity of the method.  

 

In another particular embodiment there is provided a method for the direct 

detection and/or quantification of an inositol polyphosphate containing at 

least 2 phosphorus groups, or its ions or salts thereof, wherein the inositol 30 

polyphosphate is within a biological matrix, wherein said biological matrix is a 

biological fluid, a biological tissue, stomach contents, intestine contents, stool 
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sample or a culture cells, wherein the method for the direct detection and/or 

quantification comprises at least the following steps: 

i) preparing at least one standard sample, preferably of a known 

concentration or from a known concentration, of inositol polyphosphate 

containing at least 2 phosphorus groups to be detected and/or quantified; 5 

ii) introducing the standard sample into the stream of a solvent system; 

wherein the solvent system consists of an aqueous solution of an amine; 

wherein the pH of the solvent has been buffered, between 8 and 13. 

iii) passing the sample and the solvent system through at least one column 

wherein the column is a reversed-phase stationary phase, being the particle 10 

size between 1.5-15 microns and the pore size between 60-500 Angstroms. 

iv) indentifying the retention time and/or quantifying the intensity of the signal 

of when the inositol polyphoshate is eluated, by means of a mass detector; 

v) preparing a sample of the inositol polyphoshate from a biological matrix 

comprising the inositol polyphoshate to be detected and/or quantified, 15 

wherein the process to prepare the sample comprises at least dissolving 

totally or partially the biological matrix to form a solution or a slurry, and, if 

necessary treating the solution or the slurry to remove particles in 

suspension; 

vi) repeating the steps (ii) and (iii) with the sample prepared in the step (v); 20 

together or sequentially with the standard. 

vii) detecting and/or quantifying the presence of the inositol polyphoshate by 

comparison of retention time and/or intensity of signal of the standard sample 

or the standard samples. 

 25 

During the sample pretreatment, a step for solid-liquid separation may be 

included, typically centrifugation or filtration, to remove any solid particles that 

could have appeared during the process. In this step the temperature is 

preferably controlled to 2-8ºC during the sample pretreatment, more 

preferably about 4ºC.  30 
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The method as disclosed herein is useful for the analysis of chemical 

complex molecules. One particular use of the methods as disclosed herein is 

analysis of biologically matrix of human beings when the human being is 

under a bioequivalence study. Another particular use of the methods as 

disclosed herein is to simultaneously determine related impurities of the 5 

chemical complex molecule, especially of IP6. 

 

The method of the present invention may be combined with other analytical 

techniques (RMN / Karl Fischer / GC / ICP / TG). 

 10 

Further aspects/embodiments of the present invention can be found in the 

following clauses: 

 

Clause 1.- Method for the direct detection and/or quantification of at least one 

compound with a molecular weight of at least 200, wherein the compound to 15 

be detected and/or quantified is a chemically complex molecule, wherein said 

chemically complex molecule is substituted with at least two groups –R, 

preferably a C3-C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is substituted 

with at least two groups –R, wherein each R group means independently -

OH, -OP(O)(OH)2 or -P(O)(OH)2, with the proviso that at least two R are 20 

independently selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, including ions or 

salts thereof, wherein the compound or compounds to be detected and/or 

quantified are within a biological matrix, wherein said biological matrix is a 

biological fluid, a biological tissue, stomach contents, intestine contents, stool 

sample or a culture cells, wherein the method for the direct detection and/or 25 

quantification comprises at least the following steps: 

i) preparing at least one standard sample, preferably of a known 

concentration or from a known concentration, of the chemically complex 

molecule to be detected and/or quantified; 

ii) introducing the standard sample into the stream of a solvent system; 30 

wherein the solvent system is a polar solvent or a solvent mixture comprising 
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at least one polar solvent; wherein the pH of at least one solvent which forms 

the solvent system has been preferably buffered, between 7 and 14. 

iii) passing the sample and the solvent system through at least one column 

wherein the column is essentially filled of smalls particles of a stationary 

phase, preferably a non-polar stationary phase, while maintaining the 5 

pressure of the system between 5 and 1500 atm; 

iv) indentifying the retention time and/or quantifying the intensity of the signal 

of when the chemically complex molecule is eluated, by means of a mass or 

radioactivity detector; 

v) preparing a sample of the chemically complex molecule from a biological 10 

matrix comprising the chemically complex molecule to be detected and/or 

quantified, wherein the process to prepare the sample comprises at least 

dissolving totally or partially the biological matrix to form a solution or a slurry, 

and, if necessary treating the solution or the slurry to remove particles in 

suspension; 15 

vi) repeating the steps (ii) and (iii) with the sample prepared in the step (v); 

together or sequentially with the standard. 

vii) detecting and/or quantifying the presence of the chemically complex 

molecule by comparison of retention time and/or intensity of signal of the 

standard sample or the standard samples, , or by comparison of retention 20 

time and/or intensity of signal obtained from previous studies or from 

literature. 

 

Clause 2.- The method according to the preceding clause, wherein the 

chemically complex molecule is a bisphosphonate, hexametaphosphate, 25 

nucleotide or a C3-C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is 

substituted with at least two groups –R. 

 

Clause 3.- The method according to any one of the preceding clauses, 

wherein the chemically complex molecule is an inositol polyphosphate, 30 

selected from the group containing from 2 to 6 phosphate groups. 
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Clause 4.- The method according to any one of the preceding clauses, 

wherein the standard sample prepared in step (ii) is a reference standard, 

external standard, internal standard or standard addition 

 

Clause 5.- The method according to any one of the preceding clauses, 5 

wherein the solvent system comprises a water-miscible polar organic solvent. 

 

Clause 6.- The method according to any one of the preceding clauses, 

wherein during the step (iii) the composition of the solvent system is 

gradually increased, i.e. the strength of the mobile phase is gradually 10 

increased. 

 

Clause 7.- The method according to any one of the clauses 1 to 5, wherein 

during the step (iii) the composition of the solvent system is the strength of 

the mobile phase is maintained essentially unaltered. 15 

 

Clause 8.- The method according to any one of the preceding clauses, 

wherein the solvent system comprises water, and the pH of the water has 

been adjusted from 7 to 14, preferably from 8 to 13, and more preferably 

from 8.5 to 12 with a substance capable of modifying the pH, wherein the 20 

substance capable of modifying the pH is preferably an amine, an inorganic 

base, a salt of an organic acid, or any mixtures thereof, more preferably an 

amine and/or NH3, a salt of an organic acid or an hydroxide, and even more 

preferably triethylamine and/or NH3. 

 25 

Clause 9.- The method according to any one of the preceding clauses, 

further comprising at least 1 additional step of pH control, preferably during 

the pretreatment of the sample before injecting into the equipment. 

 

Clause 10.- The method according to any one of the preceding clauses, 30 

wherein the smalls particles of a non-polar stationary phase are silica gel 
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based covalently bonded to an alkyl chain group, wherein alkyl chain group is 

preferably a C2-C20 alkyl, and more preferably a C8-C18 alkyl. 

 

Clause 11.- The method according to any one of the preceding clauses, 

wherein the detector capable to detect the eluation of the chemically complex 5 

molecule is a mass spectrometer: a tandem mass spectrometer (or triple 

quadrupole); a single quadrupole; working under any of the following 

operating modes: selected ion monitoring (SIM); multiple reaction monitoring 

(MRM); selected reaction monitoring (SRM) and SCAN (negative/positive); or 

a combination of them. 10 

 

Clause 12.- The method according to the preceding clause, further 

comprising a previous step of phase change and ionization of the chemically 

complex molecule between the elution and the detection. 

 15 

Clause 13.- The method according to the preceding clause, wherein the 

phase change and ionization is chemical ionization (APCI), atmospheric 

pressure photoionization (APPI), electrospray ionization (ESI) or 

thermospray. 

 20 

Clause 14.- The method according to the preceding clause, wherein the 

electrospray ionization (ESI) is carried out under N2 at a temperature 

between 250 and 1000ºC, preferably between 300 an 800 ºC, even more 

preferably between 400 and 600 ºC.  

 25 

Clause 15.- The method according to any one of the preceding clauses, 

wherein the step (v) also comprises the use of a protein precipitating agent, 

preferably trichloroacetic acid for the pretreatment of the sample. 

 

Clause 16.- The method according to any one of the preceding clauses, 30 

wherein the step (v) also comprises the use of a chelating agent for the 
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pretreatment of the sample, preferably EDTA or its salts or any mixture 

thereof. 

 

Clause 17.- The method according to any of the preceding clauses, wherein 

the biological matrix is preconcentrated.  5 

 

Clause 18.- The method according to any of the preceding clauses further 

comprising a step for solid-liquid separation during the pretreatment of the 

sample. 

 10 

Clause 19.- The method according to any one of the preceding clauses, 

wherein the biological matrix is a biological fluid, preferably selected from the 

list consisting of blood, plasma, serum, urine, saliva, lymphatic liquid, 

cerebrospinal fluid and mixtures thereof, preferably blood and plasma. 

 15 

Clause 20.- The method according to clauses 1 to 18, wherein the biological 

matrix is a biological tissue, preferably selected from the list consisting of 

lung, kidney, heart, brain, liver, blood vessels, bone, skin, muscle, nervous 

tissue, vascular tissue and mixtures thereof, preferably heart tissue. 

 20 

Clause 21.- The method according to any one of the preceding clauses, 

wherein the biologically matrix to be analysed is an isolated sample of a 

human being who is under an bioequivalence study. 

 

Clause 22.- The method according to any one of the preceding clauses, 25 

wherein the compound is radiolabelled. 

 

Clause 23.- Method for analysing an API, a medical food, a reagent, a food 

additive, a pharmaceutical composition or nutraceutical, wherein the API, the 

medical food, the pharmaceutical composition or the nutraceutical comprise 30 

at least one compound with a molecular weight of at least 200, wherein said 

compound is a chemically complex molecule, wherein said chemically 
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complex molecule is substituted with at least two groups –R, preferably a C3-

C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is substituted with at least two 

groups –R, wherein each R group means independently -OH, -OP(O)(OH)2 

or -P(O)(OH)2, with the proviso that at least two R are independently 

selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, including ions or salts thereof, 5 

wherein the method for analysing comprises at least the following steps: 

i) preparing at least one standard sample, preferably of a known 

concentration or from a known concentration of the chemically complex 

molecule to be detected and/or quantified; 

ii) introducing the standard sample into the stream of a solvent system; 10 

wherein the solvent system is a polar solvent or a solvent mixture comprising 

at least one polar solvent; wherein the pH of at least one solvent which forms 

the solvent system has been preferably buffered, between 7 and 14. 

iii) passing the sample and the solvent system through at least one column 

wherein the column is essentially filled of smalls particles of a stationary 15 

phase, preferably a non-polar stationary phase, while maintaining the 

pressure of the system between 5 and 1500 atm; 

iv) indentifying the retention time and/or quantifying the intensity of the signal 

of when the chemically complex molecule is eluated, by means of a detector 

capable to detect the eluation of the chemically complex molecule; 20 

v) preparing a sample of the chemically complex molecule from the API, a 

medical food, a reagent, a food additive, a pharmaceutical composition or 

nutraceutical comprising the chemically complex molecule to be detected 

and/or quantified, wherein the process to prepare the sample comprises at 

least dissolving totally or partially the API, a pharmaceutical composition or 25 

nutraceutical to form a solution or a slurry, and, if necessary, treating the 

solution or the slurry to remove particles in suspension; 

vi) repeating the steps (ii) and (iii) with the sample prepared in the step (v); 

together or sequentially with the standard. 

vii) detecting and/or quantifying the presence of the chemically complex 30 

molecule by comparison of retention time and/or intensity of signal of the 

standard sample or the standard samples. 
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Clause 24.- A process for preparing a drug, a medical food, a reagent, a food 

additive, a pharmaceutical composition or a nutraceutical pharmaceutical 

composition comprising at least one compound with a molecular weight of at 

least 200, wherein said compound is a chemically complex molecule, 5 

wherein said chemically complex molecule is substituted with at least two 

groups –R, preferably a C3-C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is 

substituted with at least two groups –R, wherein each R group means 

independently -OH, -OP(O)(OH)2 or -P(O)(OH)2, with the proviso that at 

least two R are independently selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, 10 

including ions or salts thereof, wherein the drug, a medical food, a 

pharmaceutical composition or a nutraceutical has to have a predetermined 

percentage of the chemically complex molecule, wherein the process 

comprises: obtaining a batch of a drug, a medical food, a pharmaceutical 

composition or a nutraceutical pharmaceutical; measuring the percentage of 15 

purity the chemically complex molecule of the batch by a process comprising 

the method according to the preceding clause; and including the drug, the 

medical food, the pharmaceutical composition or the nutraceutical batch only 

if its percentage of the chemical complex molecule so measured is within the 

requirements or specifications, preferably major than 70% by weight, and 20 

more preferably major than 80% by weight (referred to dry content) 

 

Clause 25.- A process for the production of a pharmaceutical composition 

comprising at least one compound with a molecular weight of at least 200, 

wherein said compound is a chemically complex molecule, wherein said 25 

chemically complex molecule is substituted with at least two groups –R, 

preferably a C3-C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is substituted 

with at least two groups –R, wherein each R group means independently -

OH, -OP(O)(OH)2 or -P(O)(OH)2, with the proviso that at least two R are 

independently selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, including ions or 30 

salts thereof, wherein the process comprises essentially the same process 

steps of a process for the production of a first batch, provided that after 
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analysing a biological isolated sample by any of the method of clauses 1 to 

22, preferably a blood or a serum sample, taken from subjects to whom the 

pharmaceutical compositions obtained by the first batch were administrated, 

the calculated AUC and Cmax are within the desire requirements and/or are 

bioequivalent to a reference drug. 5 

 

DESCRIPTION OF THE FIGURES 

 

Figure 1. UPLC®-MS chromatogram obtained for IP6 in rat plasma after 

gradient-elution reversed-phase chromatography of example 1. 10 

 

Figure 2. HPLC-MS chromatogram obtained for IP6 in rat urine after 

gradient-elution reversed-phase chromatography of example 4. 

 

Figure 3. Typical Chromatogram of an API sample (detail in the case of the 15 

sample) of example 8. Figure 3a: Blank. Figure 3b: Sample (P: Phosphate, 

IP6: inositol hexaphosphate; 1, 2, 3 and 4: Related impurities). 

 

Figure 4. Typical Chromatogram of ATP for a plasma rat sample (Example 

9). 20 

 

Figure 5. Typical Chromatogram of IP3 for a plasma rat sample (Example 

10). 

 

The following examples illustrate the invention as disclosed herein and are 25 

not intended to limit the scope of the invention set forth in the claims 

appended thereto. 

 

EXAMPLES 

 30 

Example 1. Determination of IP6 in Rat Plasma Samples  
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The plasma sample underwent a purification and extraction of the compound 

by protein precipitation with TCA in presence of a chelating agent (EDTA). 

The supernatant was then diluted with trietylamine acetate (TEAA) and 20 µL 

was injected into UPLC®-MS system. 

  5 

The ionization of phytic acid was assessed using negative electrospray 

ionization-mass spectrometry (ESI-MS).  

  

Quantitative analysis was performed by mass spectrometry in the selected 

ion monitoring (SIM). 10 

  

The compound was analyzed by gradient-elution reversed-phase 

chromatography using TEAA in aqueous solution and acetonitrile as mobile 

phase. The retention time of the analyte under the optimized 

chromatographic conditions is 3.42 min (see chromatogram Figure 1)  15 

  

Example 2. Determination of IP6 in Dog Plasma Samples 

 

The bioanalytical procedure developed in Example 1, was revalidated in dog 

plasma samples with a full assessment of linearity, accuracy and precision. 20 

The calibration curve was developed by injecting 20 µl of blank plasma 

samples spiked with a known amount of IP6. An accuracy below 10% and 

precision below 15% at intermediate concentrations was obtained, resulting 

in an excellent bioanalytical method. 

 25 

Example 3. Determination of IP6 in Human Plasma Samples  

 

The bioanalytical procedure developed in Example 1 was applied in human 

plasma samples, but doubling the amounts of trichloroacetic acid (TCA), 

matrix and chelating agent. The retention time of the analyte under the 30 

optimized chromatographic conditions was 4.05 min.  
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Example 4. Determination of IP6 in Rat Urine Samples  

The bioanalytical procedure involved an extraction of the compound by 

diluting the rat urine in presence of a chelating agent (EDTA) and no 

precipitating agent was needed. The supernatant was then diluted with 

trietylamine acetate (TEAA) and 50 µL was injected into the HPLC-MS 5 

system. 

  

The ionization of Phytic acid was assessed using negative electrospray 

ionization-mass spectrometry (ESI-MS). Quantitative analysis was performed 

by mass spectrometry in the selected ion monitoring (SIM) mode. 10 

 

The compound was analyzed by gradient-elution reversed-phase 

chromatography, using TEAA in aqueous solution and acetonitrile as mobile 

phase. The retention time of the analyte under the optimized 

chromatographic conditions was ~3.99 min (see Figure 3 for the 15 

chromatogram) 

 

Example 5. Determination of IP6 in Formulations  

 

IP6 has been identified and quantified in formulations (solutions) of the active 20 

pharmaceutical ingredient. In this example, without simultaneous 

quantification of related impurities. The solution media consisted of water, 

0.9% NaCl or other aqueos solutions as vehicle. 

  

The determination and quantification of IP6 was developed using the same 25 

procedure as in Example 1, without any sample pretreatment apart from 

diluting the formulation to fit within the calibration curve range. 

 

The validated analytical method was also used to evaluate the stability as 

well as the homogeneity of IP6 in unfiltered formulations. The method was 30 

proved to be lineal and specific.  
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Example 6. Determination of IP6 in hepatocytes culture cells  

 

The method described in Example 1 was successfully applied to hepatocytes 

culture cells. The study of the injectium of several culture cells with a known 

amount of IP6 to the HPLC-MS showed a reliable method for this kind of 5 

matrix. 

 

Example 7. Determination of IP6 in pig plasma samples 

The bioanalytical procedure developed in Example 1, was applied to pig 

plasma samples. The calibration curve was developed by injecting 50 µl of 10 

blank plasma samples spiked with a known amount of IP6. An accuracy and 

precision below 15% was obtained, resulting in an excellent bioanalytical 

method. 

 

Example 8. Determination of IP6 and related impurities in formulations 15 

 

IP6 has been identified and quantified in formulations (solutions) of the active 

pharmaceutical ingredient. In this example, simultaneous determination of 

related impurities is performed, allowing the calculation of the 

chromatographic purity of the API. 20 

  

The determination and quantification of IP6 was developed using potassium 

hydroxide was used as mobile phase. Sodium hydroxide can be alternatively 

used and the addition of small proportions of isopropanol is strongly 

recommended. 25 

The used column was a anion-exchange divinyl benzene polymer. The flow 

rate was maintained at 1 mL/min with a temperature of 35ºC. 

Better sensitivity, specially for impurities, was obtained when using chemical 

or electrochemical ionic suppression. 

 30 

The retention time for phytic acid was 24.6 minutes (see Figure 4). The 

identity of IP6 is confirmed if the retention time of the main peak in the assay 
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sample is within ± 0.5 minutes of the mean retention time of the peak 

corresponding to phytate for all injections of the assay working standard.  

This technique allows the simultaneous determination of the API together 

with its related impurities in a single chromatogram run. 

 5 

Example 9. Determination of ATP (Adenosine Triphoshate) in rat plasma 

samples 

 

The bioanalytical procedure developed in Example 1, was applied to rat 

plasma samples, but changing the monitored mass in the SIM mode with the 10 

molecular weigh (M-1) of ATP. The calibration curve was developed by 

injecting 50 µl of blank plasma samples spiked with a known amount of ATP. 

The retention time for ATP was 3.96 min. Figure 4 shows a typical 

chromatogram obtained with these samples. 

 15 

Example 10. Determination of IP3 (inositol triphosphate) in rat plasma 

samples 

 

The bioanalytical procedure developed in Example 1, was applied to rat 

plasma samples, but changing the monitored mass in the SIM mode with the 20 

molecular weight (M-1) of IP3. The calibration curve was developed by 

injecting 50 µl of blank plasma samples spiked with a known amount of IP3. 

The retention time for IP3 was 2.62 min. Figure 5 shows a typical 

chromatogram obtained with these samples. 

 25 
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CLAIMS 

 

1.- Method for the direct detection and/or quantification of at least one 

compound with a molecular weight of at least 200, wherein the compound to 

be detected and/or quantified is a chemically complex molecule, wherein said 5 

chemically complex molecule is substituted with at least two groups –R, 

preferably a C3-C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is substituted 

with at least two groups –R, wherein each R group means independently -

OH, -OP(O)(OH)2 or -P(O)(OH)2, with the proviso that at least two R are 

independently selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, including ions or 10 

salts thereof, wherein the compound or compounds to be detected and/or 

quantified are within a biological matrix, wherein said biological matrix is a 

biological fluid, a biological tissue, stomach contents, intestine contents, stool 

sample or a culture cells, wherein the method for the direct detection and/or 

quantification comprises at least the following steps: 15 

i) preparing at least one standard sample, preferably of a known 

concentration or from a known concentration, of the chemically complex 

molecule to be detected and/or quantified; 

ii) introducing the standard sample into the stream of a solvent system; 

wherein the solvent system is a polar solvent or a solvent mixture comprising 20 

at least one polar solvent; wherein the pH of at least one solvent which forms 

the solvent system has been preferably buffered, between 7 and 14. 

iii) passing the sample and the solvent system through at least one column 

wherein the column is essentially filled of smalls particles of a stationary 

phase, preferably a non-polar stationary phase, while maintaining the 25 

pressure of the system between 5 and 1500 atm; 

iv) indentifying the retention time and/or quantifying the intensity of the signal 

of when the chemically complex molecule is eluated, by means of a mass or 

radioactivity detector; 

v) preparing a sample of the chemically complex molecule from a biological 30 

matrix comprising the chemically complex molecule to be detected and/or 

quantified, wherein the process to prepare the sample comprises at least 
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dissolving totally or partially the biological matrix to form a solution or a slurry, 

and, if necessary treating the solution or the slurry to remove particles in 

suspension; 

vi) repeating the steps (ii) and (iii) with the sample prepared in the step (v); 

together or sequentially with the standard. 5 

vii) detecting and/or quantifying the presence of the chemically complex 

molecule by comparison of retention time and/or intensity of signal of the 

standard sample or the standard samples, , or by comparison of retention 

time and/or intensity of signal obtained from previous studies or from 

literature. 10 

 

2.- The method according to the preceding claim, wherein the chemically 

complex molecule is an inositol polyphosphate, selected from the group 

containing from 2 to 6 phosphate groups. 

 15 

3.- The method according to any one of the preceding claims, wherein the 

solvent system comprises a water-miscible polar organic solvent. 

 

4.- The method according to any one of the preceding claims, wherein the 

solvent system comprises water, and the pH of the water has been adjusted 20 

from 7 to 14, preferably from 8 to 13, and more preferably from 8.5 to 12 with 

a substance capable of modifying the pH, wherein the substance capable of 

modifying the pH is preferably an amine, an inorganic base, a salt of an 

organic acid, or any mixtures thereof, more preferably an amine and/or NH3, 

a salt of an organic acid or an hydroxide, and even more preferably 25 

triethylamine and/or NH3. 

 

5.- The method according to any one of the preceding claims, wherein the 

smalls particles of a non-polar stationary phase are silica gel based 

covalently bonded to an alkyl chain group, wherein alkyl chain group is 30 

preferably a C2-C20 alkyl, and more preferably a C8-C18 alkyl. 
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6.- The method according to any one of the preceding claims, wherein the 

detector capable to detect the eluation of the chemically complex molecule is 

a mass spectrometer: a tandem mass spectrometer (or triple quadrupole); a 

single quadrupole; working under any of the following operating modes: 

selected ion monitoring (SIM); multiple reaction monitoring (MRM); selected 5 

reaction monitoring (SRM) and SCAN (negative/positive); or a combination of 

them. 

 

7.- The method according to the preceding claim, wherein the phase change 

and ionization is chemical ionization (APCI), atmospheric pressure 10 

photoionization (APPI), electrospray ionization (ESI) or thermospray. 

 

8.- The method according to any one of the preceding claims, wherein the 

step (v) also comprises the use of a protein precipitating agent, preferably 

trichloroacetic acid for the pretreatment of the sample. 15 

 

9.- The method according to any one of the preceding claims, wherein the 

step (v) also comprises the use of a chelating agent for the pretreatment of 

the sample, preferably EDTA or its salts or any mixture thereof. 

 20 

10.- The method according to any one of the preceding claims, wherein the 

biological matrix is a biological fluid, preferably selected from the list 

consisting of blood, plasma, serum, urine, saliva, lymphatic liquid, 

cerebrospinal fluid and mixtures thereof, preferably blood and plasma. 

 25 

11.- The method according to claims 1 to 9, wherein the biological matrix is a 

biological tissue, preferably selected from the list consisting of lung, kidney, 

heart, brain, liver, blood vessels, bone, skin, muscle, nervous tissue, vascular 

tissue and mixtures thereof, preferably heart tissue. 

 30 
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12.- The method according to any one of the preceding claims, wherein the 

biologically matrix to be analysed is an isolated sample of a human being 

who is under an bioequivalence study. 

 

13.- Method for analysing an API, a medical food, a reagent, a food additive, 5 

a pharmaceutical composition or nutraceutical, wherein the API, the medical 

food, the pharmaceutical composition or the nutraceutical comprise at least 

one compound with a molecular weight of at least 200, wherein said 

compound is a chemically complex molecule, wherein said chemically 

complex molecule is substituted with at least two groups –R, preferably a C3-10 

C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is substituted with at least two 

groups –R, wherein each R group means independently -OH, -OP(O)(OH)2 

or -P(O)(OH)2, with the proviso that at least two R are independently 

selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, including ions or salts thereof, 

wherein the method for analysing comprises at least the following steps: 15 

i) preparing at least one standard sample, preferably of a known 

concentration or from a known concentration of the chemically complex 

molecule to be detected and/or quantified; 

ii) introducing the standard sample into the stream of a solvent system; 

wherein the solvent system is a polar solvent or a solvent mixture comprising 20 

at least one polar solvent; wherein the pH of at least one solvent which forms 

the solvent system has been preferably buffered, between 7 and 14. 

iii) passing the sample and the solvent system through at least one column 

wherein the column is essentially filled of smalls particles of a stationary 

phase, preferably a non-polar stationary phase, while maintaining the 25 

pressure of the system between 5 and 1500 atm; 

iv) indentifying the retention time and/or quantifying the intensity of the signal 

of when the chemically complex molecule is eluated, by means of a detector 

capable to detect the eluation of the chemically complex molecule; 

v) preparing a sample of the chemically complex molecule from the API, a 30 

medical food, a reagent, a food additive, a pharmaceutical composition or 

nutraceutical comprising the chemically complex molecule to be detected 
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and/or quantified, wherein the process to prepare the sample comprises at 

least dissolving totally or partially the API, a pharmaceutical composition or 

nutraceutical to form a solution or a slurry, and, if necessary, treating the 

solution or the slurry to remove particles in suspension; 

vi) repeating the steps (ii) and (iii) with the sample prepared in the step (v); 5 

together or sequentially with the standard. 

vii) detecting and/or quantifying the presence of the chemically complex 

molecule by comparison of retention time and/or intensity of signal of the 

standard sample or the standard samples. 

 10 

14.- A process for preparing a drug, a medical food, a reagent, a food 

additive, a pharmaceutical composition or a nutraceutical pharmaceutical 

composition comprising at least one compound with a molecular weight of at 

least 200, wherein said compound is a chemically complex molecule, 

wherein said chemically complex molecule is substituted with at least two 15 

groups –R, preferably a C3-C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is 

substituted with at least two groups –R, wherein each R group means 

independently -OH, -OP(O)(OH)2 or -P(O)(OH)2, with the proviso that at 

least two R are independently selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, 

including ions or salts thereof, wherein the drug, a medical food, a 20 

pharmaceutical composition or a nutraceutical has to have a predetermined 

percentage of the chemically complex molecule, wherein the process 

comprises: obtaining a batch of a drug, a medical food, a pharmaceutical 

composition or a nutraceutical pharmaceutical; measuring the percentage of 

purity the chemically complex molecule of the batch by a process comprising 25 

the method according to the preceding claim; and including the drug, the 

medical food, the pharmaceutical composition or the nutraceutical batch only 

if its percentage of the chemical complex molecule so measured is within the 

requirements or specifications, preferably major than 70% by weight, and 

more preferably major than 80% by weight (referred to dry content) 30 

 



35 

15.- A process for the production of a pharmaceutical composition comprising 

at least one compound with a molecular weight of at least 200, wherein said 

compound is a chemically complex molecule, wherein said chemically 

complex molecule is substituted with at least two groups –R, preferably a C3-

C7 cycloalkyl, wherein said C3-C7 cycloalkyl is substituted with at least two 5 

groups –R, wherein each R group means independently -OH, -OP(O)(OH)2 

or -P(O)(OH)2, with the proviso that at least two R are independently 

selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, including ions or salts thereof, 

wherein the process comprises essentially the same process steps of a 

process for the production of a first batch, provided that after analysing a 10 

biological isolated sample by any of the method of claims 1 to 12, preferably 

a blood or a serum sample, taken from subjects to whom the pharmaceutical 

compositions obtained by the first batch were administrated, the calculated 

AUC and Cmax are within the desire requirements and/or are bioequivalent 

to a reference drug. 15 
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ABSTRACT 

 

The present invention relates to method for the direct detection and/or 

quantification of at least one compound with a molecular weight of at least 

200, wherein the compound to be detected and/or quantified is a chemically 5 

complex molecule, wherein said chemically complex molecule is substituted 

with at least two groups –R, wherein each R group means independently -

OH, -OP(O)(OH)2 or -P(O)(OH)2, with the proviso that at least two R are 

independently selected from -P(O)(OH)2 and -OP(O)(OH)2, wherein the 

compound or compounds to be detected and/or quantified are within a 10 

biological matrix, wherein said biological matrix is a biological fluid, a 

biological tissue, stomach contents, intestine contents, stool sample or a 

culture cells, wherein the method comprises performing a chromatography 

and identifying the retention time and/or the intensity of the signal by means 

of a mass or radioactivity detector. 15 
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