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1 Úvod a cíl práce 

 

 

V biologickém materiálu se analyzované látky většinou vyskytují ve sloţitých 

směsích. Jednotlivé analyty je nutno oddělit a k tomuto účelu jsou vyuţívány  

separační techniky. Nedílnou součástí těchto technik tvoří chromatografické metody, 

které jsou neustále rozvíjeny a přináší neustále řady nových analytických moţností. 

Plynová chromatografie je citlivá analytická metoda s velkou separační 

účinností, je vyuţívána u řady zkoušek v biochemických laboratořích. Především se 

uplatňuje pro analýzu látek těkavých, které lze  zahřátím převést na páry aniţ 

dochází k jejich rozkladu. U látek, které  se zvýšenou teplotou rozkládají, je nutno 

před GC analýzou podrobit analyzovaný vzorek chemické reakci s vhodnými 

derivatizačními činidly za vzniku těkavých derivátů analyzovaných látek.  

Cholesterol je nejznámější steroid, vzhledem k tomu, ţe je dáván do souvislostí 

s aterosklerózou. Je však také velmi významný z biochemického hlediska, protoţe je 

prekurzorem velkého počtu stejně významných steroidů, mezi které patří ţlučové 

kyseliny, hormony nadledvin, vitamin D. 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat, validovat a ověřit v klinické praxi 

derivatizační metodu stanovení cholesterolu v biologickém materiálu. Tato metoda 

bude nadále vyuţívána pro klinické a výzkumné účely. 
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2 Seznam zkratek 

Apo B Apolipoprotein B 
Apo E Apolipoprotein E 
BHT Butylovaný hydroxy toluen 
CEPT Cholesterol ester transferový protein 
ci Koncentrace vzorku i 
c0 Počáteční koncentrace 
CI Chemická ionizace 
Co A Koenzym A 
CRP C reaktivní protein 
ECD Detektor elektronového záchytu 
EI Elektronová ionizace 
FID Plamenový ionizační detektor 
FPD Plamenový fotometrický detektor 
GC Plynová chromatografie 
GSC Adsorpční chromatografie pevná fáze - plyn 
HDL Lipoproteiny o vysoké hustotě 
HMG - CoA Hydroxymethylglutarylkoenzym A 
HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
IČ Infračervené světlo 
IDL Intermediární částice 
IE Isotope excess 
IS Vnitřní standard 
IT Iontová past 
LDL Lipoproteiny o nízké denzitě 
LOD Limit  detekce 
LOQ Limit kvantifikace 
MS Hmotnostní spektrometr 
m/z Poměr hmotnosti a náboje 
Q Kvadrupólový analyzátor 
R Regresní koeficient 
Ri Výtěţnost 
RSD Relativní směrodatná odchylka 
SIM Select ion monitoring 
St Standardní vzorek 
TCD Tepelně vodivostní detektor 
TLC Tenkovrstvá chromatografie 
TMS trimethylsilyl 
TOF Průletový analyzátor 
UV Ultrafialové světlo 
VLDL Lipoproteiny o velmi vysoké denzitě 
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3 Teoretická část 
 

3.1 Cholesterol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Obr. 1 -  vzorec cholesterolu 
 

3.1.1 Fyzikálně-chemické a farmakologické vlastnosti 

Cholesterol je sterol, jehoţ strukturální základ tvoří steranový skelet sestávající 

se ze čtyř  uhlovodíkových kruhů (cyklopentanoperhydrofenantrenu) a 

osmiuhlíkatého postranního řetězce na 17 uhlíku. Dále ve své molekule obsahuje 

jednu nenasycenou vazbu vycházející z 5. uhlíku, dvě methylové skupiny v polohách 

10 a 13 a hydroxylovou skupinu na 3. uhlíku. (1)  

Cholesterol  je bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, prakticky nerozpustný 

ve vodě, mírně se rozpouští v acetonu a 96% lihu. Je rozpustný v chloroformu, 

hexanu nebo pyridinu. Je citlivý na světlo.  (2) 

3.1.2 Biologický význam 

V organismu se cholesterol vyskytuje jak volný, tak ve formě esterů cholesterolu 

s mastnými kyselinami. Volný cholesterol je součástí buněčných membrán. V plasmě 

se vyskytují převáţně estery  cholesterolu s kyselinou linolovou a linoleovou. 

Intracelulární, zásobní mnoţství  cholesterolu tvoří pak estery cholesterolu 

s kyselinou olejovou a palmitolejovou. 

Cholesterol se do organismu dostává exogenní cestou, kdy je vstřebáván ze 

zaţívacího traktu, nebo je syntetizován de novo z acetyl-CoA. 
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Tento sloţitý řetězec více neţ 20 chemických reakcí je schopna realizovat většina 

buněk v organismu( s výjimkou bezjaderných erytrocytů). Většina cholesterolu je 

však syntetizována  v játrech a v distální části tenkého střeva.   (1) 

Cholesterol je amfifilní lipid a jako takový tvoří základní strukturní sloţku 

membrán a vnější vrstvy plasmatických lipoproteinů. Lipoproteiny transportují 

volný cholesterol do krevního oběhu, kde je v rovnováze s cholesterolem jiných 

lipoproteinů a membrán. Estery cholesterolu tvoří zásobu cholesterolu v některých 

tkáních (nadledvina, vaječník, atd.). Jsou transportovány jako náloţ v hydrofobním 

jádře lipoproteinů. LDL je prostředníkem, s jehoţ pomocí jsou cholesterol a estery 

cholesterolu zachycovány do mnoha tkání. Volný cholesterol je ze tkání odstraňován  

pomocí HDL a je transportován do jater aby zde byl přeměněn na ţlučové kyseliny. 

Cholesterol je hlavní sloţkou ţlučových kamenů. Účastní se však v patologických 

procesech jako hlavní faktor při vzniku aterosklerosy v artériích, a to pak způsobuje 

cerebrovaskulární, koronární a periferní cévní choroby. 

Přibliţně polovina cholesterolu v těle pochází ze syntézy ( asi 500 mg za den) a 

zbývající podíl má původ v potravě. Játra syntetizují přibliţně 10 % z celkové 

produkce cholesterolu u člověka, střevo asi 15 % a kůţe zbývající významný podíl. 

Prakticky všechny tkáně mohou cholesterol syntetizovat. Za syntézu cholesterolu 

odpovídají mikrosomální frakce  ( z endoplasmatického retikula) a frakce 

z cytoplasmy ( z cytosolu).  Jeho koncentrace v plasmě je 3,7 – 6,5 mmol/l  (3) 

 

3.1.3 Biosyntéza cholesterolu 

Acetyl – CoA je zdrojem veškerých atomů uhlíků v cholesterolu. Nejprve 

kondenzují dvě molekuly acetyl – CoA na acetacetyl – CoA a tuto reakci katalyzuje  

enzym v cytoplasmě thiolasa. Acetoacyl – CoA kondenzuje s další jednotkou acetyl – 

CoA na HMG – CoA, katalyzováno HMG – CoA syntasou. HMG – CoA se mění na 

mevalonát dvěma redukcemi  za účasti HMG – CoA reduktasy, mikrosomálního 

enzymu, a tento krok je povaţován za krok limitující rychlost v dráze syntézy 

cholesterolu. Z mevalonátu vznikají aktivní isoprenové jednotky. Z šesti jednotek 

isoprenu vzniká skvalen. Skvalen se mění na lanosterol a ten se přemění na 
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cholesterol, na membránách endoplasmetického retikula dochází ke změnám na 

steroidním jádře a postranním řetězci. Nejdříve vznikne desmosterol a po redukci 

dvojné vazby  v postranním řetězci  se vytvoří cholesterol 

 

 
  Obr. 2 – schéma ovlivnění syntézy cholesterolu   ( R. Murray - Harperova biochemie, H & H 2002 ) 
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      Obr. 3 – schéma syntézy cholesterolu ( R. Murray - Harperova biochemie, H & H 2002 ) 

 

3.1.4 Transport a metabolismus 

Tuky jsou v organismu přenášeny od jednoho orgánu k dalším plasmou. Volné 

mastné kyseliny, které vznikají především při metabolismu triglyceridů v tukové 

tkáni, jsou transportovány ve vazbě na albumin. Estery cholesterolu jsou společně 

s triglyceridy transportovány v plasmě v obalu lipoproteinových částic.  

Metabolismus lipidů probíhá takto : střevo  vylučuje tuk ve formě chylomikronů. 

Dietní cholesterol je transportován do jater  ve formě tzv. chylomikronových zbytků, 



 11 

které vznikají štěpením chylomikronů lipoproteinovou  lipázou.Triglyceridy jsou 

secernovány játry  ve formě VLDL, jejich cílem je mimojaterní tkáň, ve které jsou dále 

metabolizovány nebo tvoří zásobní hotovost. VLDL jsou rovněţ působením 

lipoproteinové lipázy štěpeny za vzniku LDL. LDL jsou obohacovány estery 

cholesterolu. Lipoproteiny o vysoké hustotě, HDL, získávají přebytečný cholesterol 

z periferních tkání i z dalších lipoproteidů a transportují ho do jater. HDL jsou ovšem 

rovněţ secernovány do krve játry ve formě prekurzorů. Chylomikrony   a VLDL 

zásobují periferní tkáně mastnými kyselinami, naproti tomu LDL zásobují periferní 

tkáň především cholesterolem. HDL hraje potom zásadní úlohu v reverzním 

transportu cholesterolu. 

 

Obr. 4 – schéma transportu cholesterolu ( R. Češka – Cholesterol a ateroskleróza, Maxdorf 1999) 

 

 

 

 

 

Metabolismus cholesterolu 

Dietní cholesterol je secernován střevní mukózou ve formě cholesterolových 

esterů v podobě chylomikronů. Chylomikronové estery zůstávají součástí výše 

zmíněných chylomikronových zbytků po štěpení chylomiker lipoproteinovou 

lipázou (navázanou na heparansulfáty na povrchu cévního endotelu). 

Chylomikronové zbytky se váţí na hepatocyty (specifický receptor) pomocí 

apolipoproteinu E. Po endocytóze jsou estery cholesterolu hydrolyzovány 
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v lysozomech působením kyselé lipázy. Při štěpení chylomikronů  jsou uvolňovány 

diskoidní částice, obsahující estery cholesterolu, fosfolipidy a apolipoprotein AI, 

odpovídající jiţ zmíněného HDL. Játry produkované VLDL jsou štěpeny na IDL a 

LDL. Při tomto štěpení jsou opět uvolňovány estery cholesterolu a fosfolipidy, které 

jsou transportovány do HDL. Cholesterolové estery z HDL jsou za pomoci CETP 

přenášeny do VLDL a IDL, IDL jsou z části přímo metabolizovány  v játrech 

(receptorovým mechanismem), zčásti jsou dále v plasmě přeměňovány  na LDL. LDL 

jsou z plazmy odbourávány prakticky ve všech tkáních, které mají LDL receptory 

(receptor rozeznávající apo B a apo E) Estery cholesterolu,obsaţené v LDL, jsou 

v buňce štěpeny  kyselou lipázou v lysozomech. LDL částice mohou být 

odbourávány také systémem scavengerových receptorů, které se uplatňují za 

patologických situací a váţí na sebe  modifikované, acetylované, oxidované nebo 

vysoce denzitní LDL částice.Tato metabolická cesta se uplatňuje i při zvýšené 

koncentraci LDL v plasmě a vede k akceleraci aterosklerózy.    

Základní funkcí chylomikronů je poskytnutí tuku tkáním (kde slouţí jako zdroj 

energie nebo je uchován ve formě zásob) a současně dodání cholesterolu do jater 

(kde je inkorporován do VLDL a/nebo vylučován do ţluči) Cholesterol je buď 

vylučován ţlučí, nebo je pouţit na tvorbu ţlučových kyselin v játrech. 

Endogenní metabolická cestou jsou cholesterol a triglyceridy transportovány 

buď z jater do periferie (ve formě VLDL, IDL a LDL), nebo je přebytečný cholesterol 

přenášen z periferních tkání k dalšímu zpracování do jater (ve formě HDL). 

Endogenní metabolická cesta začíná syntézou VLDL v játrech. VLDL obsahují 

především triglyceridy (pocházejí především  ze zevních zdrojů a jen menší část je 

tvořena v játrech de novo), estery cholesterolu, jejich zevní obal pak volný 

cholesterol, fosfolipidy a apoprotein B100. Po exkreci VLDL do plasmy dochází 

k jejich interakci s lipoproteinovou lipázou. V několika krocích hydrolýzy dochází 

k uvolnění volných mastných kyselin, které jsou ihned vyuţity ve tkáních a dále ke 

vzniku intermediárních částic IDL. Tyto částice jsou podobné chylomikronovým 

zbytkům, na rozdíl od nich pouze jejich část je odbourávány játry (pro interakci IDL 

s hepatocytem je nutná přítomnost apoliporoteinu E), další část (asi 50 %)je dále 

katabolisována za vzniku LDL.Pro sloţení LDL částic je důleţitá přítomnost 
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apoliporoteinu B100, který plní úlohu ligandu s LDL receptorem. LDL částice 

přenášejí aţ 70 % z celkového mnoţství cholesterolu v plasmě a jsou povaţovány za 

nejrizikovější z hlediska předčasné aterosklerózy. Základní funkcí LDL je transport 

cholesterolu do jater i dalších tkání. Při odbourávání LDL hrají zásadní roly 

receptory. LDL jsou odbourávány po té, co se naváţou prostřednictvím 

apoliporoteinu B na LDL receptor. Celkem 80 % LDL je odbouráváno cestou LDL 

receptoru. Po endocytoze je lipoproteinová částice oddělena a v lysozomech pak 

dochází k intracelulární digesci. Vzniklý volný cholesterol je potom buňkou dále 

vyuţít. 

LDL mohou být odbourávány i scavengerovými receptory, obvykle obsahují aţ 

20 % plasmatických LDL. 

Reverzní transport cholesterolu nazýváme soubor dějů, které vedou 

k uvolňování cholesterolu v periferní tkáni, jeho transportu tkání a konečně 

odbourávání v játrech. Při zániku buňky dochází k uvolňování cholesterolu 

z buněčné membrány . Tento cholesterol se po uvolnění do plasmy váţe na HDL. 

HDL jsou nejmenší lipoproteinové částice. Jsou syntetizovány a secernovány játry a 

buňkami tenkého střeva ve formě disků. Tyto nascentní HDL obsahují  z lipidů 

především volný cholesterol a fosfolipidy, v bílkovinné části dominují 

apolipoproteiny A. HDL se vyskytuje ve dvou frakcích. HDL3 vznikají z nascentních 

HDL po přijetí fosfolipidů, volného cholesterolu a apolipoproteinů z dalších 

lipoproteidů a periferních buněk. Volný cholesterol je posléze esterifikován, 

přemisťuje se do nitra částice za vzniku sférické částice HDL3. Další interakcí 

s chylomikrony a VLDL vznikají větší a méně denzitní částice HDL2. Ty se váţí na 

specifické jaterní receptory. Část HDL2 je působením enzymů konvertována zpět na 

HDL3. 

Cholesterol je vylučován játry do ţluči. Můţe být také vylučován ve formě  

(resp. po konverzi) ţlučových kyselin. Velká část ţlučových kyselin podléhá 

enterohepatální cirkulaci a je resorbována z tenkého střeva zpět do jater. Přesto jsou 

ztráty cholesterolu a fosfolipidů stolicí velmi významné.   (1) 
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3.2 Hypolipidemika 

Hypolipidemika jsou léčiva pouţívaná pro sníţení patologicky zvýšené hladiny 

cholesterolu a triglyceridů v krvi. Zvýšená koncentrace lipidů v krvi je hlavním 

rizikovým faktorem v rozvoji aterosklerózy.  (5) 

V současné době jsou nejpouţívanějšími hypolipidemiky statiny. Bylo zjištěno, 

ţe sniţují syntézu cholesterolu kompetitivní inhibicí klíčového enzymu biosyntézy 

cholesterolu, 3 – HMG – CoA reduktázy. Tento enzym katalyzuje přeměnu 3 – HMG 

– CoA na mevalonát, tedy jeden z prvních kroků biosyntézy cholesterolu. Sníţením 

nitrobuněčné syntézy cholesterolu se buňka dostává do situace deficitu cholesterolu, 

coţ vede ke zvýšené expresi LDL receptorů na buněčné membráně všech buněk, 

především hepatocytů. Zvýšená syntéza a zvýšení aktivity LDL receptorů umoţňují 

vychytávání LDL partikulí z plazmy. Z praktického i klinického hlediska se  statiny 

dělí na lipofilní ( simvastatin, lovastatin, atorvastatin) a hydrofilní statiny                     

( pravastatin a fluvastatin ). (6) 

 

3.3 Bisfosfonáty 

Bisfosfonáty dnes zaujímají významné postavení v léčbě celé řady 

metabolických onemocnění skeletu. Jsou to syntetické látky strukturně příbuzné 

pyrofosfátům, které rovněţ inhibují precipitaci kalcium fosfátu a jeho přeměnu 

v krystalický hydroxyapatit, ale také brání rozpouštění jiţ vzniklých krystalek. 

První generace reprezentovaná etidronátem  a clodronátem působí 

prostřednictvím inhibice ATP nebo inhibicí fosfatázy. Naproti tomu druhá generace 

zastoupená alendronátem a riserdonátem působí prostřednictvím blokády prenylace. 

K nejzajímavějším účinkům  patří ovlivnění mevalonátové cesty bisfosfonátů 

obsahujících dusík. Mevalonátová cesta je způsob syntézy cholesterolu, kdy 

klíčovým je HMG – CoA, resp. jeho reduktáza, která katalyzuje přeměnu na 

mevalonát, prekurzorů cholesterolu. Právě do této metabolické cesty zasahují 

bisfosfonáty tím, ţe inhibují syntézu farnesylpyrofosfátu, čímţ blokují přeměnu 

mevalonátu na farnesylpyrofosfát, a tím sniţují syntézu prekurzoru cholesterolu. (7)   
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           Obr. 5 – schéma mechanismu účinku bisfosfonátů  ( V. Vyskočil, Š. Kutílek – Bisfosfonáty u 

metabolického onemocnění skeletu, Remedia 1/2004) 

3.4 Analytické metody stanovení cholesterolu 

Cholesterol v biologickém materiálu je nejčastěji v biochemické laboratoři 

stanovován spektrofotometricky po enzymové reakci. Pro další účely                            

( klinické, výzkumné ) lze vyuţít chromatografické či elektroforetické metody. 

3.4.1 Chromatografické metody 

Chromatografické metody mají v analýze lipidů široké vyuţití. Jedná se o 

metody kapalinové, plynové a tenkovrstvé chromatografie. (8) 

3.4.1.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Před analýzou metodou HPLC je nezbytné provést saponifikaci vzorku. 

Následuje čištění vzorku metodou TLC s využitím silikagelu 60. Směs se  

vyvíjí v prostředí nasyceném dichlormetanem. Po vyvinutí a odpaření 

rozpouštědla se zbytek rozpustí v malém definovaném množství  směsi 

acetonitrilu a metanolu (1/1, v/v ). Separace se provádí na reverzní fázi  

(Lichrospher 100RP18, Merk, 250×4.6 mm, 5µm) při teplotě 51°C 

v acetonitrilu a metanolu (50/50) kontaminované 3% vody jako mobilní fáze. 

(9)     
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3.4.1.2 Plynová chromatografie 

Před analýzou metodou GC je nutné cholesterol extrahován do organického 

rozpouštědla. Pro extrakci lze vyuţít např. metody dle Folche ( chloroform – 

methanol 2:1), dle Shepparda ( směsí chloroform – methanol a ethanol – diethylether) 

nebo metodou Bligha a Dyera ( směsí methanol – voda – chloroform).  Po 

odpipetování spodní vrstvy je nutné vzorek derivatizovat  např. acetylací pomocí 

acetylchloridu či dalšími derivatizačními činidly za vzniku silylderivátů. Po odpaření 

a rozpuštění v hexanu se provádí separace na GC   (10) (11) (12)  

3.4.2 Další metody stanovení 

3.4.2.1 Chemické metody 

 Cholesterol reaguje s kyselinou sírovou v bezvodém prostředí  kyseliny 

octové a anhydridu kyseliny octové za vzniku modrozelených 

nenasycených sloučenin (tzv. Liebermann – Burchardova reakce).  

 Cholesterol reaguje také s kyselinou sírovou a ţelezitými kationy 

v bezvodém prostředí za tvorby zbarvení (metoda podle Zlatkinse)    

Tato metoda je citlivější, ale méně specifická.(13) 

3.4.2.2 Enzymové metody 

 V krevním séru je asi 70 % cholesterolu esterifikováno.  Při stanovení 

celkového cholesterolu musí být nejprve estery cholesterolu 

hydrolyzovány. Klasická je chemická hydrolýza účinkem roztoku 

hydroxidu za zvýšené teploty, ale u plně enzymových metod se 

hydrolýzy provádí pomocí enzymu cholesterolesterasy. V další fázi je 

cholesterol oxidován za katalytického působení  enzymu 

cholesteroloxidasy. V reakci vzniklý peroxid vodíku se stanovuje 

fotometricky.  Vyuţívá se oxidativní kopulace fenolů a 4-aminofenazonu 

za katalytického působení enzymu peroxidasy za vzniku červeného 

zbarvení, nebo se peroxid vodíku vyuţije  k oxidaci metanolu za 

katalytického působení enzymu katalasy na formaldehyd, který se 

stanoví Hantzschovou kondenzační reakcí ( formaldehyd + acetylaceton 
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+ amonné kationy) za vzniku ţlutého zbarvení dihydrolutidinového 

derivátu.(13) 

3.4.2.3 Jiné metody 

 Další metodou je vyuţití izotopového zřeďování ve spojení s hmotnostní 

spektrometrií 

 Metody tzv. suché chemie – po nanesení na testovací prouţek proniká 

vzorek na testovací zónu obsahující cholesterolesterázu, 

cholesteroloxidázu, peroxidázu a redoxní indikátor. Vzniklé modré 

barvivo se kvantifikuje na principu reflektance ( např. přístroj Reflotron) 

 Z dalších moţností se vyuţívají elektrochemické metody  

 Kolorimetricky 

 Kapilární elektroforéza (13) 

3.5 Plynová chromatografie 

3.5.1  Princip plynové chromatografie  

Plynová chromatografie (GC) je separační metoda zaloţená na rozdílu 

v distribuci látek mezi dvě nemísitelné fáze: mobilní fází je nosný plyn pohybující se 

skrz nebo podél stacionární fáze, která je umístěna v koloně(2) 

Sloţky jsou vţdy separovány v plynné fázi. Pokud má být vzorek analyzován 

metodou plynové chromatografie, musí být všechny sloţky vzorku převedeny do 

plynného stavu definovaným způsobem. V praxi to znamená, ţe GC je vhodná 

především pro organické látky s teplotou varu do 400 °C. Lze analyzovat i látky 

netěkavé a to po převedení na těkavější deriváty. 

Dle stacionární fáze, kterou GC pouţívá, je dělena  na plynovou adsorpční 

chromatografii (GSC), u které je řídícím procesem  adsorpce sloţky z plynné fáze na 

povrch tuhého adsorbentu (např. silikagel, aktivní uhlí) a na plynovou rozdělovací 

chromatografii (GLC), kde probíhá distribuce sloţky mezi plynnou mobilní a 

kapalnou stacionární fází 
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3.5.2  Teorie plynové rozdělovací chromatografie 

Zplyněný nebo plynný vzorek v mobilní fázi, se zčásti rozpustí v kapalné 

stacionární fázi. Tento proces je moţno charakterizovat jako absorpci . Tím, ţe část 

sloţky byla absorbována ve fázi stacionární, došlo k ustavení rovnováhy. Plynová 

mobilní fáze posune neabsorbovanou část sloţky dál a nad stacionární fází obsahující 

rozpuštěnou sloţku se objeví mobilní fáze, která tuto sloţku neobsahuje. Tímto dojde 

k porušení rovnováhy a k jejímu obnovení je třeba , aby se část sloţky z roztoku 

vypařila. Pro vypařování sloţky z roztoku platí Raoultův zákon.  

Sloţky, pokud se příliš neliší polaritou, vycházejí z kolony v tom pořadí, 

v jakém stoupají jejich teploty varu. Záleţí také na polaritě, sloţka, která má přibliţně 

stejnou polaritu jako stacionární fáze, bude vycházet z kolony později, neţ sloţka, 

jejíţ polarita je odlišná. Základní pravidlo : ¨Podobné rozpouští se v podobném¨, se 

projeví větší retencí nepolárních sloţek  na nepolární stacionární fázi a naopak(14). 

 

3.5.3 Instrumentace v plynové chromatografii 

 

Schématické znázornění plynové chromatografie :  

 

Obr. 6 – schéma plynové chromatografie (Fulton G. Kitson, Barbara S. Larsen, Charles N. McEwen – 
Gass Chromatography and spektrofotometry, Academic press 1993) 
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3.5.3.1 Mobilní fáze 

V GC se mobilní fáze označuje jako nosný plyn, ten má za úkol obstarávat 

transport sloţek kolony  a přitom se sám neúčastní separačního procesu. Nosný plyn 

má mít vysokou čistotu, nemá obsahovat kyslík a vlhkost. Jako nosné plyny se 

vyuţívají helium, dusík, vodík, argon a výjimečně některé další plyny, které se téměř 

nerozpouštějí v kapalné stacionární fázi. Nosný plyn má ale jinou vlastnost, která do 

určité míry ovlivňuje separační proces a to je stlačitelnost plynu. K tomu, aby plyn 

proudil kolonou, je třeba, aby na začátku kolony  byl tlak vyšší neţ na jejím konci, 

kde je obyčejně tlak atmosférický.  

Zdrojem nosného plynu  je obvykle tlaková láhev opatřená regulátorem tlaku. 

Průtok nosného plynu se reguluje jemnými jehlicovými ventily. Sušička, absorbery 

kyslíku a injektor jsou připojeny  ke vstupu chromatografické kolony. Zpravidla 

obsahuje trubičku z křemenného skla, která je dole zúţena nebo opatřena fritou.  

Injektor je dokonale proplachován nosným plynem. Nahoře uzavírá injektor  septum 

ze speciální pryţe odolné vysokým teplotám . Kapalné vzorky se nasají do 

mikrostříkačky  a po propíchnutí septa  se nastříkne objem vzorku (0.1 aţ 5 µl), který 

se okamţitě odpaří v injektoru. Teplota v injektoru má být vyšší, neţ je teplota varu 

nejméně těkavé sloţky vzorku. Páry vzorku jsou přeneseny do připojené kolony. (14) 

3.5.3.2 Kolony 

V plynové chromatografii jsou pouţívány dva základní typy kolon : náplňové a 

kapilární. 

Náplňové  kolony jsou trubice ze skla nebo nerezové oceli, naplněné 

granulovaným materiálem např. adsorbentem (GSC) nebo nosičem pokrytým 

kapalnou stacionární fází (GLC). Jako nosič slouţí křemelina  o průměru částic        

0.1 – 0.15 mm. 

Kapilární kolony jsou otevřené kapiláry, kde funkci nosiče zastávají vnitřní 

stěny kapiláry, které jsou pokryty kapalnou stacionární fází. Zvýšení obsahu 

stacionární fáze je moţné dosáhnout úpravou vnitřních stěn naleptáním, čímţ se 

zvýší několikanásobně vnitřní povrch kapiláry. Tyto kolony se zhotovují z taveného 
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křemene, jehoţ povrch je potaţen vrstvičkou polyamidu, ten dodává koloně 

pruţnost. 

 

Obr. 7 -  schéma kolon (Fulton G. Kitson, Barbara S. Larsen, Charles N. McEwen – Gass 
Chromatography and spektrofotometry, Academic press 1993 ) 

 

 

Existují různé typy těchto kolon 

WCOT ( wall coated open tubular)  je kolona s tenkým filmem 

stacionární fáze naneseným přímo na vnitřní stěně kolony. Vnitřní 

průměr i tloušťka stěny se pohybují ve stovkách mikrometrů. 

SCOT  (support coated open tubular) kapalina je zakotvena na nosiči, 

který je zachycený na vnitřních stěnách kapiláry, tloušťka tenké 

vrstvy náplně je 1 – 5 µm. 

PLOT ( porous layer open tubular) je kolona, kde na vnitřní stěně 

kapiláry je nanesena, popřípadě chemicky vytvořena z materiálu 

stěny, pórovitá vrstva  o tloušťce kolem 10 µm  i větší. 

 

Vedle mechanicky nanesených fází rozeznáváme ještě kolony s vázanou 

stacionární fází. Ty mají stacionární fázi  chemicky vázanou na vnitřní povrch 

kapiláry, nebo spíše je stacionární fáze polymerizována  do takového stupně, ţe ji 

nelze rozpouštědlem odstranit. 

Stacionární fáze v GC zadrţují jednotlivé sloţky  v závislosti na jejich 

distribučních konstantách . Stacionární fázi volíme podle charakteru vzorku a podle 
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rozsahu teplot varu. Obecně platí, ţe zvolená stacionární fáze má být podobného 

typu jako analyzovaný vzorek. U stacionárních fází bývá uvedena dolní a horní 

hranice pouţitelnosti. Dolní hranice je dána teplotou tání stacionární fáze a horní 

takovou tenzí par této fáze, která se rušivě projeví na chromatografu. Pouţívané fáze 

jsou na bázi polysiloxanu.(14) 

 

3.5.3.3 Detektory  

Úkolem detektoru je poskytnout rozdílné signály při průchodu samotného 

nosného plynu a při průchodu nosného plynu obsahujícího eluovanou sloţku. 

Plamenový ionizační detektor FID – jeho podstatnou část tvoří hořák. Ionty a 

elektrony, které se vytvoří spálením sloţek 

unášených nosným plynem , umoţňují 

elektrický tok mezi elektrodami, na které je 

vloţeno stabilizované stejnosměrné napětí. 

Vzduch jako pomocný plyn se přivádí do 

spodní části detektoru. Jednotlivé 

konstrukce FID se od sebe liší zejména 

úpravou  a geometrií elektrod, které se 

umisťují např. jako  dvě destičky 

rovnoběţné s plamenem nebo jednou 

z elektrod je elektricky odizolovaná kovová 

tryska hořáku. Druhá elektroda má formu 

dutého válečku a je umístěna nad 

plamenem. V redukční zóně plamene 

dochází k hydrogenaci a vytvoření radikálu CH3· , které další reakcí s kyslíkem 

produkují ionty schopné přenosu elektrického proudu. Pouze hydrogenovatelný 

uhlík je v podmínkách FID ionizován, proto není velikost odezvy úměrná počtu 

všech uhlíkových atomů, ale počtu tzv. efektivních uhlíkových atomů. 
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Detektor elektronového záchytu ECD – podstatnou částí detektoru jsou dvě 

elektrody  - emitor, kde se jako zdroj měkkého radioaktivního záření uţívá izotop 

63Ni, a kolektor. Mezi těmito elektrodami je vloţeno napětí. Nosný plyn vstupuje do 

detektoru tryskou , je radioaktivním zářením ionizován a mezi elektrodami prochází 

ionizační proud. Obsahuje-li nosný plyn molekuly s afinitou k elektronům, dojde 

k poklesu ionizačního proudu, který je po zesílení zaznamenán. 

Tepelně vodivostní detektor TCD – podstatnou částí je tenké odporové vlákno 

umístěné uvnitř kovového bloku. Vláknem prochází konstantní elektrický proud  a 

zahřívá je na určitou teplotu. Jestliţe detektorem prochází čistý nosný plyn o stálém 

průtoku, je tato teplota odporového vlákna konstantní. Obsahuje-li nosný plyn 

eluovanou sloţku s jinou teplotou vodivosti neţ má nosný plyn, změní se teplota 

vlákna a tím i jeho elektrický odpor.U tohoto detektoru se jako nosný plyn vyuţívá 

vodík nebo helium. 

Plamenový fotometrický detektor FPD – selektivní pro látky obsahující síru a 

fosfor. Je zaloţen na měření intenzity chemiluminiscence.(13) 

Dalšími typy detektorů uţívanými v GC jsou : Hmotnostní spektrometr- MS 

 

3.5.3.4 Hmotnostní spektrometrie 

Analytická metoda slouţící k převedení molekul na ionty, rozlišení těchto iontů 

podle poměru hmotnosti a náboje (m/z) a následnému záznamu relativních intenzit 

jednotlivých iontů. 

Základní části  hmotnostního spektra: 

Iontový zdroj – slouţí k převedení neutrálních molekul analytu na nabité částice 

Hmotnostní analyzátor – slouţí k rozdělení iontů v plynné fázi ve vakuu podle 

poměru hmotnosti a náboje 

Detektor – slouţí k detekci iontů po jejich separaci dle m/z a k určení intenzity 

jednotlivých iontů. 
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Ionizace 

Podle mnoţství dodané energie se dělí ionizační techniky na tzv. měkké, kdy 

energetický přebytek dodaný ionizované molekule je malý a pravděpodobnost 

fragmentace nízká, a na tvrdé, kdy ionizovaná molekula při ní získá nadbytek vnitřní 

energie, coţ se projeví fragmentací molekuly. 

 Elektronová ionizace EI - dojde k uvolnění valenčního elektronu a vzniku 

molekulárního iontu, podmínkou změření EI hmotnostního spektra je 

dostatečná těkavost látky za podmínek ionizace 

Princip – ţhavená katoda emituje elektrony, proud elektronů je směrován 

prostorem iontového zdroje směrem k anodě, přiblíţením k valenčním 

elektronům molekuly dojde k uvolnění valenčního elektronu a tím vzniku 

radikál kationtu. Pro zvýšení pravděpodobnosti interakce s molekulou  je 

někdy dráha elektronů zakřivována polem malého permanentního 

magnetu umístěného v prostoru ionizační komůrky, vzniklé ionty jsou 

z prostoru vytlačovány elektrostatickou vytěsňovací elektrodou, proud 

iontů je dále urychlen a směřován z iontového zdroje soustavou 

akceleračních a fokusačních elektrod 

 Chemická ionizace CI -  princip je analogický EI, ale ve zdroji je přítomen tzv. 

reakční plyn o tlaku 100 Pa, nejdříve jsou ionizujícími elektrony ionizovány 

molekuly reakčního plynu, které potom ion – molekulárními reakcemi 

ionizují molekuly analytu. Patří mezi měkké ionizační techniky a 

nejběţnějšími reakčními plyny jsou methan a amoniak. 

 Ionizace polem – anoda (tzv. emitor) tenký drátek nebo ostrý břit, katoda – 

výstupní štěrbina, vloţením vysokého napětí se na špičce vytvoří vysoký 

potenciálový gradient,který umoţní uvolnění nejméně vázaného elektronu 

pryč z molekuly a jeho zachycení anodou 

 Ionizace laserem za účasti matrice – vzorek je rozpuštěn a smísen s vhodnou 

matricí a odpařen, krátký laserový puls je absorbován matricí, následně 

dojde k přenosu absorbované energie a ionizaci a desorbci iontů vzorku a 

jejich iontomolekulárním reakcím.  Nejčastěji se uţívají dusíkové UV či IČ 

lasery. 
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 Ionizace termosprejem – metoda speciálně navrţená pro spojení HPLC/MS, 

měkká ionizační technika, při niţ vznikají téměř  výhradně ionty se sudým 

počtem elektronů. Látky analytu se rozpustí ve vhodném rozpouštědle  a 

převádí se kovovou kapilárou do iontového zdroje , na konci je kapilára 

vyhřívaná, dojde k částečnému odpaření rozpouštědla jiţ v kapiláře a tím ke 

vzniku nadzvukového proudu a zbylých malých kapiček obsahujících 

analyzované látky, kapičky mají na svém povrchu elektrostatický náboj, 

jehoţ povrchová hustota postupně vzrůstá,jakmile hustota  povrchového 

náboje dosáhne kritické hodnoty, dojde k tzv. Coulombovské explozi – tj. 

rozpadu na řadu ještě menších kapiček nesoucích náboj, toto se opakuje tak 

dlouho aţ můţe dojít k uvolnění proponované molekuly. 

 Ionizace elektrosprejem – měkká ionizační technika , analyt rozpuštěný ve 

vhodném eluentu je převeden kovovou kapilárou do iontového zdroje, na 

špičku kapiláry je vloţeno vysoké napětí, takţe vznikající kapičky nesou po 

rozprášení velké mnoţství nábojů (15, 16) 

 

 

Hmotnostní analyzátory 

Jejich funkcí je separace iontů v plynné fázi podle poměru jejich hmotnosti a 

náboje (m/z) 

 

Princip separace : 

 Magnetický analyzátor – v magnetickém poli dochází k zakřivení dráhy 

iontu, které je závislé na hodnotě m/z. 

 Průletový analyzátor  TOF – urychlené ionty se pohybují různou rychlostí 

v závislosti na hodnotě m/z (menší ionty rychleji) 

 Kvadrupólový analyzátor Q – v daný okamţik jsou oscilace stabilní pouze 

pro určitou hodnotu m/z a tento ion projde kvadrupólovým analyzátorem, 

ionty s jinými oscilacemi jsou zachyceny na tyčích kvadrupólu, změnou 

napětí postupně projdou  na detektor ionty se všemi hodnotami m/z. 
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Kvadrupól jsou čtyři kovové tyče kruhového průřezu, na dvě protilehlé 

je vloţeno kladné stejnosměrné napětí, zbývající dvě záporné, na všechny je 

superponováno vysokofrekvenční střídavé napětí, v závislosti na čase se 

mění napětí. Vhodně zvoleným poměrem stejnosměrného a střídavého 

napětí, projdou pouze ionty o určité m/z (SIM metoda). Změnou napětí je 

moţno nechat projít ionty v celém rozsahu m/z (SCAN metoda) 

 Iontová past IT – umoţňuje s pomocí elektrického pole uzavřít ionty 

v ohraničeném prostoru, jedná se o trojrozměrný kvadrupól, ionty jsou 

pulzně převedeny do pasti, zde jsou zachyceny a potom jsou postupně 

vypuzovány na detektor podle jejich m/z 

 

 

Detekce iontů 

Dělení  

 Pro přímá měření – detegují elektrický proud vznikající přímým dopadem 

iontů 

 Násobičové detektory – vyuţívají efekt násobení elektronů vzniklých po 

dopadu iontů 

a) Elektronový násobič – ionty dopadají na povrch elektrody z ní vyrazí 

elektrony, kteří jsou dále zesíleny systémem dynod 

b) Fotonásobiče – ionty dopadají na fosforovou destičku, uvolní energii ve 

formě fotonu, zesíleným systémem dynod 

c) Faradayova klec – ionty dopadají na sběrnou elektrodu, rezistorem je 

měřen úbytek napětí úměrný počtu dopadlých iontů 
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Obr. 8 -  Hmotnostní spektrometr 

 

Hmotnostní spektrum 

Záznam iontů vzniklých z analyzované sloučeniny, uspořádaný podle 

vzrůstajícího poměru m/z, vynesený proti absolutnímu či relativnímu zastoupení 

jednotlivých iontů (osa y relativní intenzita v %, osa x poměr m/z, ve většině 

případů je náboj roven jedné a potom hodnota na ose x odpovídá přímo hmotnosti 

Píky ve spektru :  

Hlavní pík – nejintenzivnější pík 

Molekulární pík M – naznačuje molekulovou hmotnost analysu 

Izotopické píky (M+1, M+2)  - přirozeně se vyskytující izotopy (15, 16) 
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3.5.4 Metody vyhodnocení chromatogramu 

Kvalitativní analýza 

Identifikace v chromatografii je zaloţena na porovnávání retenčního času nebo 

objemu neznámé sloţky s retenčním časem nebo objemem standardu při stejných 

podmínkách chromatografického dělení. Pro porovnání naměřených výsledků se 

pouţívá několik způsobů vyjádření  retenčních dat :  

 Pomocí specifických retenčních objemů 

 Pomocí relativní retence vzhledem k zvolenému standardu 

 Pomocí retenčních indexů(10) 

 

Kvantitativní analýza 

Kvalitativní analýze musí předcházet měření plochy píků, které se provádí 

výhradně digitálními integrátory či počítačovým zpracováním. Existuje několik 

kvantitativních metod. Nejuţívanější jsou : 

Metoda vnějšího standardu – spočívá v dávkování známých mnoţství 

analyzovaného vzorku a standardu za identických podmínek. 

Vyhodnocení se provede porovnáním naměřených ploch nebo výšek 

buďto metodou kalibrační křivky nebo metodou přímého srovnávání 

Metoda vnitřního standardu – zaloţena na přidání známého mnoţství 

standardu, ten nesmí interferovat s s ostatními píky vzorku. Výhodou 

této metody je odolnost k nepřesnostem vznikajícím při dávkování 

vzorku do chromatografu.(13) 
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3.6 Derivatizace 

Mez detekce, udávaná nejmenším detegovatelným mnoţstvím, její citlivost a 

selektivitu  lze do značné míry ovlivnit chemickou strukturou analyzované látky. Její 

derivatizací, tj. zaváděním vhodných atomů či funkčních skupin do molekuly 

původní látky, zlepšíme , usnadníme či umoţníme vůbec její stanovení či důkaz. 

V reakční chromatografii se do separačního systému zapojuje další prvek 

v sestavě nástřik – kolona – detektor. V určitém místě je zařazen ještě reaktor. Mohou 

nastat tři případy : 

 K reakci dojde před vstupem vzorku na chromatografickou 

kolonu 

 Reakce probíhá přímo v chromatografické koloně nebo v reaktoru 

umístěném těsně před chromatografickou kolonou.Jde o 

derivatizaci v mikroreaktorech  a o eliminační techniky na 

reakčních náplních umísťovaných do zvláštního reaktoru, 

nástřikového zařízení nebo do chromatografické kolony. 

 Reakce postkolonová, k niţ dochází po rozdělení látek, avšak ještě 

před vstupem do detektoru (tzv. reakční detektor) (17) 

3.6.1 Derivatizační techniky 

Derivatizační techniky představují nejrozšířenější a také nejvýznamnější část 

reakční chromatografie. 

Derivatizační techniky se zahrnují do kategorie reakční chromatografie proto, ţe 

vyuţitím specifických reakcí buď před chromatografickou separací, anebo aţ po 

rozdělení látek před vstupem do detektoru docilujeme kvalitativně nových vlastností 

separovaných látek. Ty umoţní separaci, zvýší citlivost a selektivitu detekce, usnadní 

jejich detekci. 

Analyzované látky se působením různých činidel převedou chemickou reakcí 

na deriváty, tj. na látky nové, s odlišnými chemickými a fyzikálně – chemickými 

vlastnostmi. (17) 
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3.6.2 Derivatizace v plynové chromatografii 

Důvody vedoucích k derivatizaci v plynové chromatografii : 

Zvýšení těkavosti analyzovaných látek, velmi mnoho organických látek není totiţ 

moţno chromatografovat v plynné fázi proto, ţe je nelze převést do 

plynného stavu anebo se při pokusu o zplynění rozkládají. 

Zamezení nežádoucí sorpce, toto se vyţaduje všude tam, kde přítomná funkční 

skupina vytváří silné interakce se stacionární fází. 

Zlepšení selektivity, zvýšení citlivosti a snížení meze detekce, jde především o to, ţe 

do molekuly separované látky se zavádějí při derivatizačním pochodu 

takové elementy, které vykazují selektivitu při určitém způsobu detekce. 

(jsou to např. halogeny při pouţití detektoru elektronového záchytu) (17) 

 

Významnější derivatizační reakce 

Acylderiváty 

Acylačních reakcí se vyuţívá k přípravě derivátů alkoholů, fenolů, aminů a 

thiolů. Vzniklé deriváty vykazují zpravidla niţší polaritu neţ původní látky a mají 

výhodnější chromatografické vlastnosti. Blokováním protonu nemůţe docházet 

k jejich interakcím s okolními molekulami, zamezí se tak tvorbě vodíkových můstků. 

Ztráta moţnosti tvorby vodíkové vazby vede dále ke zvýšení těkavosti derivátů ve 

srovnání s původními nederivatizovanými látkami. 

 

 

Obr. 9 -  Schéma moţných acylderivátů (Jaroslav Churáček a kol. – Analytická separace látek, 

SNTL Praha 1990) 
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Estery 

Esterifikace je nejčastější derivatizační reakce mající zásadní význam pro 

analýzu karboxylových kyselin plynovou chromatografií. Estery jsou podstatně 

těkavější neţ jim odpovídající kyseliny. Estery nemohou vytvářet vazby vodíkovými 

můstky, nemohou disociovat, takţe patří mezi látky s dobrými chromatografickými 

vlastnostmi. Z esterů se nejčastěji připravují methylestery. 

 

Silylderiváty 

Silylačních reakcí se vyuţívá v chromatografii velmi často. Principem je 

působení silylačního činidla na sloučeniny obsahující různé polární funkční skupiny 

s aktivním vodíkem, který je schopen reakce.  

 

Obr. 10 – moţnosti silylačních reakcí (Jaroslav Churáček a kol. – Analytická separace 

látek, SNTL Praha 1990) 

 

Relativně mírné silylační činidlo je hexamethyldisilazan, aplikovaný 

s trimethylchlorsilanem jako katalyzátorem. 

Vznikající amoniak při reakci hexamethyldisilazanu s protonem hydroxylové 

skupiny je v průběhu reakce vázán vznikající kyselinou chlorovodíkovou. Kromě 

silylačních činidel typu silylaminu, se uţívají i silná silylační činidla skupiny 

trimethylsilylamidů. (17) 
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3.7 Využití tracerů v metabolických studiích 

Tracer je látka s molekulami označenými  způsobem, který neovlivní její 

metabolický osud a je rovnoměrně rozptýlena mezi neoznačenými molekulami (tzv. 

tracee) v konkrétním metabolickém poolu. Pool je zásoba sledované látky v určitém 

kompartmentu, který můţe být velký (např. celková tělesná voda pro deuteriumoxid 

nebo ureu) nebo naopak pouze intravaskulární (značené erytrocyty). Pro značení 

látek lze například vyuţít stabilní či nestabilní (radioaktivní) izotopy. Stabilní izotop 

je jeden ze dvou či více forem prvku, který ve svém jádře má stejný počet protonů, 

ale odlišný počet neutronů a v elektronovém obalu stejný počet elektronů a 

nepodléhá samovolné přeměně doprovázené emisí částic. Tracery jsou vyuţívány 

pro diagnózy onemocnění či objasnění metabolických pochodů v ţivých systémech. 

Vyuţívají se pak měřící metody pozitronové emisní tomografie, magnetické 

resonance či hmotnostní spektrometrie. 

Po rozptýlení traceru je odebrán vzorek materiálu k analýze. Vyextrahovaný 

vzorek je po chromatografické separaci analyzován hmotnostním spektrometrem. 

Výstupem je hmotnostní chromatogram, který zaznamená mnoţství látky v 

přirozené formě a mnoţství látky značené, tedy traceru. Hodnotí se poměr ploch pod 

křivkou  (TTR – tracer/tracee ratio) odpovídající molárnímu poměru tracer vs. tracee 

a dale je stanoveno procento obohacení (APE – atom percent excess). 

 

APE =AREA tracer / (AREA tracer + AREA tracee) 

 

Metody sledování syntézy de novo jsou s vyuţitím diluce značeného metabolitu 

v poolu či inkorporace prekursoru do metabolitu. 

Pro stanovení rychlosti syntézy cholesterolu lze vyuţít inkorporace substrátu 

označeného deuteriem. Deuterium je stabilní izotop vodíku a vyuţívá se jako 

metabolický tracer, aplikovaný formou deuterium oxidu. Deuteriumoxid (tzv. těţká 

voda) je pouţíván jako tracer při metabolickém výzkumu jiţ řadu desetiletí. Jeho 

aplikace je bezpečná jak perorálně, tak intravenosně, jediným známým neţádoucím 

účinkem je vertigo. Toxická koncentrace je 10 atomových procent, tedy kdyţ je 10% 

atomů vodíku nahrazeno deuteriem. Základním mechanismem toxicity je porucha 
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polymerace tubulů dělícího vřeténka. Metodu lze vyuţít pro stanovení koncentrace 

těţké vody v plasmě, tak pro stanovení inkorporace deuteria do řady metabolitů. 

Atomy deuteria se rozptýlí v tělesné vodě, obohatí metabolický pool NADH a cestou 

jablečného enzymu i pool NADPH. Z tohoto zdroje a přímo z molekul tělesné vody 

je deuterium inkorporováno do cholesterolu syntetizovaného de novo. Ve studiích je 

pak sledována inkorporace deuteria do molekuly neesterifikovaného cholesterolu.  

Po aplikaci deuteriumoxidu je označen pool NADPH a deuterium z tohoto 

zdroje a rovněţ přímo z roztoku je inkorporováno do cholesterolu. Pomocí GC-MS je 

stanoven isotope excess (IE) cholesterolu, který je ukazatelem rychlosti syntézy 

cholesterolu organismem. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

3.8 Analýza biologického matriálu 

Biologickým materiálem označujeme látky (vzorky) získané z lidského těla nebo 

látky ţivočišného původu. Analyty v těchto vzorcích mohou být buď endogenní 

např. cholesterol, glukóza, aminokyseliny a podobně, anebo exogenní jako léky, 

toxické látky. 

Vzorky biologického materiálu :  

Extracelulární tekutina 

Celé tkáně nebo buňky obsahující intracelulární tekutinu 

Biologický materiál :  Amniotická tekutina 

Krev 

Plazma 

Sérum 

Lymfa 

Moč 

Pot 

Mozkomíšní mok 

Tkáně, buňky, subcelulární struktury 

Sperma 

Sputum 

Synoviální tekutina 

Sliny 

Slzy 

Duodenální šťávy 

Stolice 

Ţluč 

Ţaludeční šťávy 

Močové konkrementy 
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3.8.1  Preanalytická fáze 

Čas vlastní analýzy tvoří jen menší část z doby, která musí uběhnout od 

laboratorního vyšetření aţ po výsledek. Laboratorní vyšetření zahrnuje kromě 

analýzy přípravu pacienta, vlastní odběr, zaslání odebraného materiálu do laboratoře 

a přípravné práce, event. skladování před provedením analýzy v laboratoři - tedy 

období preanalytické. Konečnou podobu včetně přenosu k lékaři dostává výsledek 

v období postanalytickém. 

Toto období je z hlediska moţného ovlivnění výsledku zdaleka nejdůleţitější. 

Uvádí se, ţe nerespektování preanalytických vlivů způsobuje chybný výsledek nebo 

jeho nesprávné hodnocení daleko častěji neţ analytická chyba. 

 

Faktory ovlivňující preanalytickou fázi 
 

V preanalytickém období mohou výsledek ovlivnit následující faktory: 

 Biologické vlivy ( pohlaví, věk, rasa, dieta, pohyb, léky, hmotnost, ..) 

 odběr vzorku ( doba odběru – cirkadiální rytmy, místo a pozice odběru, 

mnoţství potřebného materiálu) 

 transport vzorku ( efekt času, teploty a neovlivnitelných vlivů) 

 uchovávání vzorku před analýzou 

 příprava vzorku ke zpracování 

dále můţeme faktory ovlivňující preanalytické období dělit: 

1. faktory ovlivnitelné (můţeme jejich působení ovlivnit) 

2. faktory neovlivnitelné (nelze jejich působení ovlivnit) 

3.8.2 Odběr vzorku 

Obvykle se odebírá krev venózní a to z loketní ţíly. Svou úlohu má i poloha 

pacienta při odběru a určitou dobu před ním. Vstoje dochází k přesunu tekutiny 

z intravazálního prostoru do intersticia a koncentrace vysokomolekulárních látek 

včetně hematokritu můţe stoupnout aţ o 10 aţ 15 %, doporučuje se tedy odběr vleţe. 

Odběrová nádobka - vţdy by měla platit zásada nejprve popsat nádobku 

jménem pacienta a ještě před vlastním odběrem jméno znovu zkontrolovat, tím zcela 

vyloučíme moţnost záměny. 
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Nejvhodnější jsou odběrové nádobky na jedno pouţití. Jsou však většinou z 

plastické hmoty ve které se krev pomalu a nedostatečně sráţí a častěji dochází k 

hemolýze. Výrobce proto opatřuje stěny odběrových zkumavek vrstvou kaolinu, coţ 

urychlí sráţení.  

3.8.3 Transport a uchovávání vzorku 

Krev při transportu chráníme před extrémní teplotou. Transport musí být 

dostatečně rychlý, aby mohlo být včas odděleno sérum od erytrocytů. Na delší 

vzdálenosti raději posíláme sérum neţ plnou krev, v opačném případě hrozí 

mechanická hemolýza. 

Vzorky jsou uchovávány termostatováním, chlazením ( 0 °C – 4 °C), mrazením           

( od – 5 °C do –  80 °C) či lyofilizací.(19) 

 

3.8.4 Prvotní zpracování a příprava vzorku k analýze 

Prvotní zpracování je odstředění krve a oddělení séra či plazmy, dále 

deproteinace vzorku před analýzou, zahuštění vzorku, téţ další postupy např. 

promývání erytrocytů apod. Při odstřeďování, je-li příliš razantní hrozí nebezpečí 

hemolýzy. Při deproteinaci, obvykle chemické, je zapotřebí zvolit vhodné činidlo 

opět podle charakteru stanovované látky a pracovního postupu. Deproteinace se 

provádí obvykle kyselinou trichloroctovou, sulfosalicylovou  nebo organickými 

rozpouštědly  ( chloroform, methanol).(13) 

Promývání erytrocytů se provádí fyziologickým roztokem  s butylovaným  a 

jinými látkami hydroxytoluenem, který zabraňuje oxidaci vzorku. K vzorku se ve 

zkumavce s víčkem přidá v poměru ke vzorku stejné mnoţství fyziologického 

roztoku s butylovaným hydroxytoluenem, zavře se víčkem a opatrně se obsah 

promíchá. Zcentrifuguje se ( 10 min,1,9 G, 8 °C). Vrchní vrstva se  odpipetuje oddělí 

plastovou špičkou a ke zbytku se přidá fyziologický roztok s butylovaným 

hydroxytoluenem a dále se pokračuje jako v předchozím kroku a to dohromady  

třikrát. Postup se opakuje 3x Po posledním  oddělení vrchní vrstvy se přidá 

fyziologický roztok a vzorek je připraven k dalšímu zpracování. 
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3.8.5 Zpracování tkání pro biochemické stanovení 

 

Chceme – li zjistit koncentraci nebo aktivitu některé sloţky buňky, je třeba tuto 

sloţku uvolnit do roztoku rozbitím buněk, event. subcelulárních částic. Rozbití 

buněk se provádí nejčastější metoda  ale lze i jinak  např. rozmrazením 

homogenizací. Před tím je často třeba v případě tuţších tkání buňky uvolnit a 

zpřístupnit pro homogenizaci pomocí co největšího rozrušení tkáně. Rozrušení tkání 

na malé části je pro následující mechanickou cytolýzu nezbytné, pokud mají zůstat 

zachovány subcelulární částice. Jinak by se při mechanické cytolýze za vysokého 

tlaku protlačily sítí pojivové tkáně, přičemţ by se rozrušily nejen buněčné 

membrány, ale také subcelulární organely. 

Cílem cytolýzy je rozrušení buněčných membrán při zachování subcelulárních 

organel. Získaný materiál se pak přímo pouţívá nebo dále zpracovává. 

Fyzikální cytolýza se provádí pomocí sonikátorů, nebo mechanicky pomocí 

homogenizátorů, roztíráním tkáně event. S inertním materiálem, např. jemným 

pískem. Homogenizátory s rotujícími noţi rozrušují jak buněčné membrány tak 

organely.  Jemnost homogenátu  je dána rychlostí otáčení noţů, poměrem rozměrů 

noţů a nádoby, viskozitou homogenizované suspenze. Homogenizátory dle Pottera 

a Elvehjema se hodí pro homogenizaci menšího mnoţství tkáně, je tvořen válcovitou 

skleněnou nádobou v niţ rotuje nůţ vyrobený z inertního materiálu. 

Kvalita homogenizace je ovlivněna  dobou homogenizace, rychlostí rotace a 

pohybů nahoru a dolů, koncentrací homogenizovaného materiálu a rozměrem 

štěrbiny  mezi stěnou nádoby a pístem. 

Sonikace je postup při kterém se rozrušují buněčné struktury působením 

ultrazvuku. Zvukové frekvence, zejména v ultrazvukové oblasti, rozrušují velmi 

účinně jak buněčné membrány, tak organely ( např. k hemolýze erytrocytů, uvolnění 

enzymů z membrán, mitochondrií ) (20) 
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3.9 Validace analytické metody 

3.9.1 Přesnost 

Přesnost analytické metody vyjadřuje těsnost shody mezi sérií měření 

mnohonásobného dávkování homogenního vzorku upraveného předepsaným 

postupem za předepsaných podmínek. Přesnost by měla být určována na třech 

úrovních: opakovatelnost, intermediární přesnost a reprodukovatelnost. Míra 

přesnosti je vyjádřena pomocí relativní směrodatné odchylky [% R.S.D.]. 

Poţadavek na přesnost pro biologický materiál RSD = 5 % - 10 % 

3.9.2 Správnost 

Tento test charakterizuje těsnost shody mezi výsledkem analýzy Ci a přijatou 

referenční hodnotou C0 . Touto referenční hodnotou můţe být skutečný známý obsah 

látky nebo obsah zjištěný jinou nezávislou metodou, jejíţ správnost je zaručena. 

V případě, ţe se stanovovaná látka nachází v matrici, která můţe při měření 

interferovat, testuje se správnost metody pomocí standardního přídavku účinné 

látky a to buď k samotné matrici nebo k analyzovanému přípravku, její známá 

koncentrace C0 , koncentrace stanovená u modelového vzorku je Ci . 

Statisticky se správnost testuje pomocí výtěţnosti(R), která se vypočítá podle 

vzorce: 

R (%) = 100.Ci / C0 

Poţadavek pro směrodatnou odchylku pro biologický materiál je RSD <10%. 

3.9.3 Stabilita 

Stabilita byla testována při uchovávání za daných podmínek  

 Laboratorní teplota   ( 22° C) 

 Lednice  ( 4° C) 

 Mrazák  ( - 25° C) 

Koncentrace je vyjádřena plochou píku St / IS 

Směrodatná odchylka plochy píku SR ( %) 

SR= 100  ( Ai – Ao ) / Ao 
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3.9.4 Linearita 

Linearita je schopnost metody poskytovat v definovaném intervalu výsledky 

úměrné koncentraci analytu ve vzorku. Tento test hodnotí kvalitu závislosti plochy 

píku na koncentraci analyzované látky v rozmezí  +/- 50% očekávané koncentrace. 

Připraví se pět vzorků standardní látky v uvedeném koncentračním rozmezí a kaţdý 

se analyzuje třikrát. 

Důleţitou charakteristikou linearity přímky je regresní koeficient. Korelační 

koeficient je definován tak, ţe nabývá pouze hodnoty v rozmezí -1 ≤ R ≤ 1. Hodnoty 

blízké 1 signalizují poţadovanou silnou lineární závislost.. 

3.9.5  Limit detekce, kvantifikace 

LOD (Limit of Detection) – detekční limit je nejniţší detekovatelná koncentrace 

látky, nestanovaná kvantitativně, za definovaných experimentálních podmínek. 

Definuje se jako pětinásobek směrodatné odchylky odezvy slepého pokusu – šumu.  

LOQ (Limit of Quantification) – kvantifikační limit je nejniţší koncentrace látky 

stanovitelná s přijatelnou přesností a správností. Definuje se jako desetinásobek 

směrodatné odchylky šumu. 

Směrodatnou odchylku šumu lze odhadnout při měření blanku ze záznamu 

šumu v okolí retenčního času stanovované látky. Středem šumu se narýsuje nulová 

linie a od ní se změří největší kladná ( r+) a záporná amplituda šumu    ( r-), z tohoto 

rozpětí se šumu je moţno odhadnout jeho směrodatnou odchylku vydělením pěti.  

Sn = ( r+ + r - ) / 5 

Detekční a kvantitativní limit se vypočtou podle vzorců: 

LOD = 3 . Sn . K / b1  LOQ = 10 . Sn . K / b1 

Kde K ( plocha píku / výška píku) je poměr charakteristický pro stanovovanou 

látku a b1 ( plocha píku / koncentrace analytu ) je poměr daný směrnicí regresní 

rovnice.  
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3.9.6 Selektivita 

Selektivita je schopnost analytické metody kvantitativně stanovit analyt 

v přítomnosti moţných vedlejších látek. Spolehlivost stanovení analyzované látky 

nesmí být ovlivněna přítomností látek vedlejších (nečistot, rozkladných produktů, 

nebo v případě léčiv látek pomocných). Testuje se tak, ţe se připraví jeden roztok 

standardu analyzované látky s přídavkem asi 5% látek vedlejších. Třikrát se 

nastříkne do chromatografu, změří se plocha signálu analyzované látky, vypočítá se 

průměrná hodnota AI a selektivita SL se vypočte podle vzorce:   

SL (%) = 100.[ A0 – AI  ] /A0     

Požadavek SL > 99%   

 

 

3.9.7 Robustnost 

Analytická metoda je robustní, jestliţe přesnost stanovení není ovlivněna 

malými změnami pracovních podmínek. K tomuto testu nepřipraví jeden vzorek 

standardu analyzované látky, nastříkne se do chromatografického systému a změří 

se odpovídající plochy píku. Před kaţdým nástřikem se změní pracovní podmínky. 

Proměnné si zvolí analytik tak, aby zahrnovaly ty faktory, které podle jeho 

přesvědčení mohou ovlivnit průběh analýzy. Spodní a horní úrovně těchto změn se 

navolí tak, aby představovaly reálně moţné odchylky dolů a nahoru od optimálních 

hodnot parametrů při uvaţované analýze. (21) 
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4 Experimentální část 
 

 

4.1 Přístrojové vybavení 

 Plynový chromatograf:  

Fisions Instruments GC 8000 series ( Pragolab, CZ), software Clarity 

(DataApex), kapilární kolona  SPB – 5, ( 30 m × 0,53 mm × 1,5 µm) ( 

Supelco, MO) 

 Plynový chromatograf AutoSystem XL ( vybavený autosamplerem) spojený 

s kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem TurboMass ( Perkin 

Elmer, Norwalk, USA), kapilární kolona CP–Sil 8 CB–MS ( Supelco, 

Bellefonte, USA) 60 m × 0,32 mm, tloušťka filmu 0,5 µm, Turbomass 

software ( Perkin Elmer, Norwalk, USA) 

 Laboratorní rotátor Stuart SB3 ( Biolote, Velká Británie) 

 Chlazená centrifuga HERAEUS 400 R ( Hanau, Německo) 

 Analytické váhy A + D company 202 M (Japonsko) 

 AD Koncentrátor 5301 Eppendorf, MEDESA (Polička, Česká republika) 

 Homogenizátor IKA T10 Ultra – Turrax  ( IKA – WERKE, Německo) 

 Termoblok QBT 2 (Cambridge, Velká Británie) 

 Autosamplerové viale ( 1 ml) 

 

4.2 Chemikálie 

 n-hexan p.a., MERCK (Darmstadt, Německo) 

 methanol p.a. MERCK (Darmstadt, Německo) 

 redestilovaná  voda, GORO (Praha, Česká republika) 

 chloroform p.a. MERCK (Darmstadt, Německo) 

 acetylchlorid p.a.  MERCK (Darmstadt, Německo) 

 5 α - cholestan, SIGMA ( St. Louis, USA) 
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 cholesterol SIGMA  ( St. Louis, USA) 

 helium 5.5  SIAD ( Braňany u Mostu, Česká republika ) 

 vodík 4.0 SIAD (Braňany u Mostu, Česká republika) 

 vzduch 2.2a SIAD (Braňany u Mostu, Česká republika) 

 dusík 5.0 SIAD (Braňany u Mostu, Česká republika) 

 

4.3  Příprava roztoků 

4.3.1  Standardní roztoky 

 Zásobní roztok cholesterolu 1 mmol/l byl připraven rozpouštěním 3,87 mg 

cholesterolu a doplněn na 10 ml chloroformu. 

 Zásobní roztok cholesterolu 3 mmol/l byl připraven rozpouštěním 11,50 mg 

cholesterolu a doplněn na 10 ml chloroformu. 

 Zásobní roztok cholesterolu 5 mmol/l byl připraven rozpouštěním 19,33 mg 

cholesterolu a doplněn na 10 ml chloroformu. 

 Zásobní roztok cholesterolu 7 mmol/l byl připraven rozpouštěním 27,06 mg 

cholesterolu a doplněn na 10 ml chloroformu. 

 Zásobní roztok cholesterolu 10 mmol/l byl připraven rozpouštěním 38,66 mg 

cholesterolu a doplněn na 10 ml chloroformu. 

 Zásobní roztok cholesterolu 12 mmol/l byl připraven rozpouštěním 46,40 mg 

cholesterolu a doplněn na 10 ml chloroformu. 

 Standardní roztok cholestanu byl připraven rozpuštěním 10mg cholestanu 

v chloroformu, zředěním na 10 ml. 

4.3.2  Pracovní roztoky 

 Pracovní roztoky pro limit detekce cholesterolacetátu byly připraveny 

zředěním zásobního roztoku cholesterolu 1 mmol/l chloroformem na 

koncentrace c = 100 µmol/l, c= 50 µmol/l, c = 10 µmol/l, c = 1 µmol/l,               

c = 5 µmol/l, c = 100 nmol/l, c = 50 nmol/l, c = 10 nmol/l 
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4.4 Vývoj a optimalizace metody 

4.4.1 Odběr a příprava vzorku 

4.4.1.1 Krev 

Vzorek odebrané krve se centrifuguje ( 1,9 G,10 min., 4 °C) a odebere se krevní 

plazma.  

Erytrocyty – k vzorku erytrocytů se přidá objemově stejné mnoţství fyziologického 

roztoku s přídavkem butylovaného hydroxytoluenu(BHT) Opatrně se 

promísí a zcentrifuguje se  na centrifuze ( 10 min, 1,9 G, 4 °C). Vrchní 

vrstva se odsaje pasteurovou pipetou a celý postup  se opakuje ještě 

dvakrát. Poté se k erytrocytům přidá objemově stejné mnoţství 

fyziologického roztoku s přídavkem butylovaného hydroxytoluenu, 

opatrně se promísí. Z připraveného vzorku odebereme 0,5 ml do  

vialky  s víčkem. 

Vzorek  plazmy – odebere se 0,5 ml do vialek s víčkem. 

4.4.1.2 Tkáně 

Homogenát -  analyzovaný materiál ( játra)  se nastříhají na menší části, přenesou se 

do zkumavky a přidá se methanol ve vodě  ( 2 : 0,8) v/v  dvojnásobek 

naváţky tkáně a zhomogenizuje se. Z homogenátu se odebere 0,5 ml do 

vialek s víčkem 

 

4.4.2 Extrakční postup 

 K napipetovaným vzorkům  se ve vialce přidá 1 ml methanolu ve vodě ( 2 : 

0,8) a 1 ml chloroformu 

 Nechá se točit 10 minut na rotátoru 

 Zcentrifuguje se (10 minut, 2,45 G ,8 °C) 

 Oddělí se spodní vrstva pasteurovou pipetou, přenese do vialky a nechá se 

odpařit ve vakuové odparce (25 minut) při 60 °C 

 Přidá se 50μl vnitřního standardu (1mg/ml) a nechá se odpařit do sucha  
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4.4.3 Derivatizační postup 

 Do kaţdé vialky se přidá 200μl acetylchloridu v chloroformu (1 : 5) a nechá se 

1hodinu derivatizovat (v digestoři) při pokojové teplotě 

 Poté se odpaří obsah vialky pod proudem dusíku  při teplotě 60°C 

 Do vialky se přidá 100μl hexanu (pro rozpuštění cholesterolacetátu) 

 Vialky se uzavřou víčkem 

 Vzorky se analyzují metodou plynové chromatografie 

 

4.4.4 Chromatografické podmínky 

4.4.4.1 Analýza na přístroji GC – FID 

Pro analýzu vzniklého derivátu byly pouţity tyto parametry : 

Injektor :  300 °C  

Kolona :  kapilární SBP – 5 

Nosný plyn : helium o tlaku 100 kPa 

Teplotní program kolonového termostatu : izotermální 320 °C 

Teplota detektoru : 330 °C 

Průtok vodíku detektorem : 90 ml / min 

Průtok vzduchu detektorem : 490 ml / min 

4.4.4.2 Analýza na přístroji GC – MS 

Pro analýzu vzniklého derivátu byly pouţity tyto parametry : 

Injektor : 300 °C 

Kolona : kapilární CP – Sil 8CB – MS 

Nosný plyn : helium o tlaku 100 kPa 

Teplotní program kolonového termostatu : izotermální   320 °C 

Elektronová ionizace 

Teplota ionizačního zdroje   : 280 °C 

Ionizační energie   70 eV 

Byly monitorovány fragmenty ( m/z) 368, 369 a 370,  SIM modem pro vzniklý 

derivát cholesterolu (obr. 12). 
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5 Výsledky 
 

5.1 Retenční čas  

Retenční čas vzniklého derivátu cholesterolu a IS  za uvedených 

chromatografických podmínek byl :  IS 6,6 min a cholesterolacetátu 11,5 min. 

 

 
 Obr. 11 - chromatografický záznam analytu jaterního homogenátu (GC-FID) 
 

 

Obr. 12 -  Chromatografický záznam analýzy (GC-MS, EI,  SIM) 



 
Obr. 12 - Hmotnostní spektrum cholesterolacetátu 

 

 
Obr. 13 - Hmotnostní spektrum cholestanu 
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5.2 Validace metody 

Byly určeny tyto validační parametry :   Linearita 

Správnost 

Přesnost 

Stabilita 

Detekční a kvantifikační limit 

5.2.1 Linearita 

Linearita byla testována v rozsahu koncentrací 1 mmol/l aţ 12 mmol/l 

cholesterolu. Hodnoty byly vypočteny ze tří měření jako průměr. 

c St 
 

Area IS 
cholestan 

Area St 
acetylcholesterol 

Area St/IS 
 

1mM 19297 39767 2,061 

 18834 39215 2,082 

 20638 42202 2,045 

průměr   2,063 

3mM 13717 90268 6,581 

 14872 92996 6,253 

 14396 88740 6,164 

průměr   6,333 

5mM 21472 260439 12,129 

 17672 203881 11,537 

 12644 156777 12,399 

průměr   12,022 

7mM 17522 313297 17,880 

 18628 371748 19,956 

 19304 399709 20,706 

průměr   19,514 

10mM 24195 706726 29,210 

 20905 608494 29,108 

 23916 615774 25,747 

průměr   28,022 

12mM 25795 943680 36,584 

 29938 1015177 33,909 

 30447 1028276 33,773 

průměr   34,755 
Tab. 1 – linearita –  hodnoty poměru area St/IS při různých koncentracích 
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Regression, Conf. & Pred.
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Obr.15  - Kalibrační přímka cholesterolacetátu ( osa x – koncentrace St cholesterolacetátu, 

osa y poměr area ST cholesterolacetátu a vnitřního standardu) 

 

 

Regresivní parametry regresivní přímky cholesterolacetátu: 

 
Area St/IS = -2,068 + (3,029 * c (mmol/l))  
 
N  = 6,000  
 
R = 0,998  
 

 

Regresivní koeficient je 0,998, závislost odezvy detektoru na koncentraci látky je 

lineární. 
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5.2.2 Správnost 

Správnost metody byla ověřena metodou standardního přídavku ke vzorku 

(sérum, erytrocyty, játra), přidávány byly tři koncentrační úrovně, od kaţdé 

koncentrace tři vzorky.  

 Vzorek    3 × 

 Vzorek + 1 mmol/l roztok cholesterolu    3 × 

 Vzorek + 3 mmol/l roztok cholesterolu    3 × 

 Vzorek + 5 mmol/l roztok cholesterolu    3 × 

Výtěţnost Ri byla vypočítána dle vzorce           Ri = 100 × ci /co 

co . . . . . . . je koncentrace vypočítaná ( koncentrace látky obsaţená ve 

vzorku + koncentrace přidaného standardu) 

ci . . . . . . . koncentrace stanovená GC metodou 

 

 

Správnost jaterní homogenát 

původní koncentrace ve vzorku: 1,19 mmol/l 
 

St 
přidaný 

(mmol/l) 

počet 
stanovení 

stanovená 
ci 

vypočtená 
co 

výtěţek 
% 

1 3 1,6 2,19 72,84 

3 3 3,08 4,19 73,42 

5 3 4,23 6,19 68,26 
Tab. 2 –  správnost vzorku jaterního homogenátu po přídavku St 
 
 
 
 
 

Správnost sérum 

původní koncentrace ve vzorku: 1,35 mmol/l 
 

St 
přidaný 

(mmol/l) 

počet 
stanovení 

stanovená 
ci 

vypočtená 
co 

výtěţek 
% 

1 3 1,38 2,35 58,89 

3 3 2,64 4,35 60,63 

5 3 3,52 6,35 55,41 
Tab. 3  –  správnost vzorku séra po přídavku St 
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Správnost erytrocyty 

původní koncentrace ve vzorku: 0,93 mmol/l 
 

St 
přidaný 

(mmol/l) 

počet 
stanovení 

stanovená 
ci 

vypočtená 
co 

výtěţek 
% 

1 3 1,16 1,93 60,28 

3 3 2,19 3,93 55,70 

5 3 3,64 5,93 61,35 
Tab. 4 –  správnost vzorku erytrocytů po přídavku St 
 

 

5.2.3 Přesnost 

Směsný vzorek ( homogenát, sérum nebo erytrocyty) byl rozpipetován do deseti 

větších vialek s víčkem. Kaţdý vzorek byl zpracován dle popsaného pracovního 

postupu. 

 

Játra – homogenát 
 

n 
  

Area IS 
cholestan 

Area St 
acetylcholesterol c 

1 4779 57744 4,67 

2 2934 35543 4,68 

3 5137 61333 4,62 

4 4855 61962 4,90 

5 4290 58682 5,20 

6 7077 89837 4,87 

7 4915 60990 4,78 

8 5085 74529 5,52 

9 4959 73741 5,59 

10 5517 71059 4,93 
Tab. 5 – přesnost – hodnoty koncentrace vzorků játra homogenát n=10 c= 

4,98mmol/l 
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Sérum 
 

n 
  

Area IS 
cholestan 

Area St 
acetylcholesterol 

  
c 

1 22859 33760 1,17 

2 19816 17677 0,98 

3 18900 16176 0,97 

4 22844 21432 0,99 

5 24470 30918 1,10 

6 18562 19899 1,04 

7 18723 21491 1,06 

8 18270 18380 1,01 

9 22020 27133 1,09 

10 22964 31957 1,14 
Tab. 6 - přesnost – hodnoty koncentrace vzorků séra, n= 10, c = 1,06mmol/l  
 
 

 
Erytrocyty 
 

n 
  

Area IS 
cholestan 

Area St 
acylcholesterol 

  
c 

1 13877 12370 0,98 

2 16294 12846 0,94 

3 17432 9985 0,87 

4 17882 12366 0,91 

5 17980 11659 0,90 

6 18282 13849 0,93 

7 18070 10437 0,87 

8 22189 14380 0,90 

9 18922 12874 0,91 

10 19307 17359 0,98 
Tab. 7 - přesnost – hodnoty koncentrace vzorků erytrocytů, n= 10, c=0,919mmol/l 
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Látka Koncentrace           
c (průměr) 

Směrodatná 
odchylka 

RSD 
% 

Játra 4,977 0,3470 6,972 

Sérum 1,055 0,0700 6,635 

Erytrocyty 0,919 0,0384 4,178 
Tab. 8 – přesnost vzorků u jater, sér a erytrocytů  
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Obr. 16 – Statistické porovnání dat – box plot ( Software SigmaStat, USA) 

 

5.2.4 Detekční a kvantifikační limit 

 

LOD (Limit of Detection) Limit detekce byl  za popsaných experimentálních 

podmínek stanoven 1 µmol/l 

LOQ ( Limit of Quantification) Limit kvantifikace byl  za popsaných 

experimentálních podmínek stanoven  5 µmol/l 
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5.2.5 Stabilita  

Stabilita byla testována při uchovávání za daných podmínek  

 Laboratorní teplota   ( 22° C) 

 Lednice  ( 4° C) 

 Mrazák  ( - 25° C) 

Koncentrace je vyjádřena plochou píku St / IS 

Směrodatná odchylka plochy píku SR ( %): 

 

SR= 100  ( Ai – Ao ) / Ao 

 
Stabilita derivátu 
 
 

den 0 plocha IS  plocha St c 

4°C 1 21472 260439 4,69 

4°C 2 26587 310248 4,53 

4°C 3 22564 286954 4,88 

průměr c     4,70 

-25°C 1 17030 173891 4,05 

-25°C 2 15894 154110 3,88 

-25°C 3 14598 149898 4,07 

průměr c     4,00 
Tab. 9 – plochy píků v čase t=0 
 
 
 

den 2 plocha IS  plocha St c 

4°C 1 22817 278460 4,71 

4°C 2 23815 308954 4,97 

4°C 3 20007 254896 4,89 

průměr c     4,85 

-25°C 1 22599 230573 4,05 

-25°C 2 19478 195897 4,00 

-25°C 3 30005 304587 4,03 

průměr c     4,03 
Tab. 10 - plochy píků v čase t=2 
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den 7 plocha IS  plocha St c 

4°C 1 26880 344977 4,92 

4°C 2 19875 257965 4,97 

4°C 3 23687 294756 4,79 

průměr c     4,89 

-25°C 1 22912 241870 4,17 

-25°C 2 24795 258794 4,13 

-25°C 3 19852 209998 4,17 

průměr c     4,16 
Tab. 11 - plochy píků v čase t=7 
 
 

den 14 plocha IS  plocha St c 

4°C 1 76314 1002600 5,02 

4°C 2 75896 985741 4,97 

4°C 3 69587 888795 4,90 

průměr c     4,96 

-25°C 1 66684 670665 4,00 

-25°C 2 52478 536978 4,06 

-25°C 3 69887 689572 3,94 

průměr c     4,00 
Tab. 12 - plochy píků v čase t=14 
 

 
 
 

t (dny) - 25 °C Sr (%) 4 °C Sr (%) 

0 4,00 0,00 4,70 0,00 

2 4,03 0,75 4,85 3,19 
7 4,16 4,00 4,89 4,04 
14 4,00 0,00 4,96 5,53 

Tab. 13 – průměrné plochy píků a jejich směrodatné odchylky 
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Scatter Plot Column Means
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Obr. 17 – Statistické porovnání dat ze stability derivátu – scater  plot ( Software Sigmastat, USA) 
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Obr.18  – grafické znázornění stability derivátu- x y  graf s chybovými úsečkami (Software Sigmastat, 
USA) 
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5.2.6 Selektivita 

Selektivita je schopnost analytické metody kvantitativně stanovit analyt 

v přítomnosti moţných vedlejších látek. Spolehlivost stanovení analyzované látky 

nesmí být ovlivněna přítomností látek vedlejších (nečistot, rozkladných produktů, 

nebo v případě léčiv látek pomocných). Testuje se tak, ţe se připraví jeden roztok 

standardu analyzované látky s přídavkem asi 5% látek vedlejších. Třikrát se 

nastříkne do chromatografu, změří se plocha signálu analyzované látky, vypočítá se 

průměrná hodnota AI a selektivita SL se vypočte podle vzorce:   

SL (%) = 100.[ A0 – AI  ] /A0     

Poţadavek SL > 99%   

 

Ţádné interferující píky v reálných vzorcích při stanovení cholesterolacetátu nebyly 
nalezeny  ( viz. chromatogramy). 
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5.3 Klinické využití metody 

 

Ve spolupráci s Lékařskou Fakultou v Hradci Králové byla provedena studie 

sledující vliv syntézy cholesterolu po podání statinů a alendronátu. Cílem tohoto 

experimentu bylo porovnat vliv různých typů statinů ( pronikající vs. nepronikající 

hematoencefalickou bariérou) a alendronátu na syntézu cholesterolu v CNS 

vzhledem k nejednotnosti v literatuře. Cholesterol v mozku a míše je po celý ţivot 

člověka syntetizován de novo a není přijímán z lipoproteinů krevní plazmy. Tato 

syntéza probíhá nízkou rychlostí tak, aby byl zachován rovnováţný stav mezi 

syntézou a odstraňování  pomocí apolipoproteinu E nebo cestou 24 – 

hydroxycholesterolu. 

Některé statiny (kompetitivní inhibitory hyrdoxymethylCoA-reduktázy) 

s hydrofilní molekulou (např. atorvastatin) nepronikají hematoencefalickou bariérou 

a účinkují na metabolismus cholesterolu v mozku nepřímo. Jiné (např. simvastatin) 

touto bariérou pronikají a přímo inhibují syntézu cholesterolu oligodendroglií. 

Alendronát patří do skupiny bisfosfonátů kompetitivně inhibujících farnesyldifosfát 

syntázu, další enzym v metabolické cestě syntézy cholesterolu. Tyto léky jsou 

uţívány k léčbě osteoporózy. 

 

5.3.1 Uspořádání experimentu 

32 dospělých samců potkanů kmene Wistar bylo rozděleno do 4 skupin. 8 

jedinců bylo bez podání hypolipidemik (kontrolní skupina), dalším 8 potkanům byl 

podáván perorálně simvastatin v dávce 50 mg/kg na den. Třetí skupině byl podán 

atorvastatin v dávce 50 mg/kg na den a čtvrté skupině bylo perorálně aplikováno 3 

mg/kg na den.  

 

5.3.2 Časové schéma experimentu a odběry 

Léky byly podávány po dobu 7 dní nasogastrickou sondou. Druhý den po 

podání léků byl nasogastrickou sondou aplikován deuterium oxid v dávce 35 ml/kg. 

Po aplikaci deuterium oxidu byla veškerá napájecí voda obohacena 10% deuterium 
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oxidu. Zvířata byla usmrcena podáním pentobarbitalu (50 mg/kg). Byly odebrány 

vzorky z mozkové (mícha a frontální lalok) a jaterní tkáně. Metodou GC-MS byla 

stanovena syntéza cholesterolu, po extrakci a derivatizaci metodou popsanou 

v diplomové práci. 

 

 

5.3.3 Výpočet Isotope excess 

Výpočet  IE ( isotope excess) byl proveden dle níţe uvedeného vzorce : 

 

TTR=[( Area M+1/Area M0) – 0,302]+2 [ (Area M+2/Area M0) – 0,06] 

Koeficienty 0,302 a 0,06 odečítají přirozený výskyt izotopů  2H  a  13C ) 

 

IE  =  TTR  / ( 1+  TTR) 

 

 

Standard cholesterolacetátu 
 

Area   
M0 
368             

Area 
M + 1 

369 

Area 
M + 2 

370 

 
Area ratio 

M + 1 / M0 

 
Area ratio 

M + 2 / M0 

265870 80221 16228 0,302 0,06 
Tab.14    plocha píků a poměry ploch píků u standardu cholesterolacetátu 
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Jaterní tkáň 
 
 
 
 
 

Vzorek 

Plocha píku 
M0  
368 

Plocha píku 
M+1  
369 

Plocha píku 
M+2  
370 

Isotope         
excess 

KONTROLA 1 8747 6746 4932 0,59630 

KONTROLA 2 7497 6860 5365 0,65806 

KONTROLA 3 4562 3223 1915 0,52921 

KONTROLA 4 533640 357051 244619 0,53787 

KONTROLA 5 12661 10553 7161 0,60673 

KONTROLA 6 455035 335130 246968 0,58335 

KONTROLA 7 1964143 1492390 1047334 0,58411 

KONTROLA 8 18001 15684 11751 0,63701 

ATORVASTATIN 1 59717 40230 27115 0,53702 

ATORVASTATIN 2 82353 59660 31560 0,51670 

ATORVASTATIN 3 111613 56243 31913 0,39541 

ATORVASTATIN 4 545152 497952 469817 0,68899 

ATORVASTATIN 5 5215961 3976450 2852201 0,58919 

ATORVASTATIN 6 2526901 1718176 1194757 0,54624 

ATORVASTATIN 7 323771 167497 99641 0,41555 

SIMVASTATIN 1 49126 22801 10672 0,32286 

SIMVASTATIN 2 24815 13681 7996 0,43630 

SIMVASTATIN 3 12739 6818 3958 0,42353 

SIMVASTATIN 4 2054 943 473 0,33235 

SIMVASTATIN 5 26395 13964 8286 0,42366 

SIMVASTATIN 6 51203 33094 21655 0,51700 

SIMVASTATIN 7 55314 35246 23456 0,51536 

SIMVASTATIN 8 73465 41256 25642 0,45587 

ALENDRONÁT 1 207693 134859 52804 0,42396 

ALENDRONÁT 2 80208 40859 20108 0,37063 

ALENDRONÁT 3 2215179 1385274 862357 0,49546 

ALENDRONÁT 4 1264590 672980 336977 0,39143 

ALENDRONÁT 5 6544357 4651242 3485754 0,57523 

ALENDRONÁT 6 2671525 1582239 922058 0,46257 

ALENDRONÁT 7 4415567 2876702 1947798 0,52649 

ALENDRONÁT 8 1780995 1160325 709704 0,50656 

 
 

 
Tab.15  -  plochy píků u vzorků jaterní tkáně po uţití simvastatin, atorvastatin a alendronátu 
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Mícha 
 
 
 
 

Vzorek 

Plocha píku 
M0  
368 

Plocha píku 
M+1  
369 

Plocha píku 
M+2  
370 

Isotope     
excess 

KONTROLA 1 58210 19626 4043 0,05141 

KONTROLA 2 52782 17412 3961 0,05491 

KONTROLA 3 75256 24458 5152 0,03846 

KONTROLA 4 245614 79272 17843 0,04416 

KONTROLA 5 66427 23007 4187 0,04816 

KONTROLA 6 67345 24356 4264 0,06235 

KONTROLA 7 72135 26472 5025 0,07783 

KONTROLA 8 152196 51431 10061 0,04617 

ATORVASTATIN 1 228595 72033 15213 0,02572 

ATORVASTATIN 2 288564 87567 23564 0,04297 

ATORVASTATIN 3 2010641 634848 140672 0,03269 

ATORVASTATIN 4 192460 63743 11929 0,03223 

ATORVASTATIN 5 632196 214791 38778 0,03902 

ATORVASTATIN 6 1205031 374621 77236 0,01681 

ATORVASTATIN 7 3451613 1085762 226962 0,02363 

SIMVASTATIN 1 3389045 1061910 216616 0,01903 

SIMVASTATIN 2 1944711 623004 121966 0,02344 

SIMVASTATIN 3 100960 31795 7032 0,03138 

SIMVASTATIN 4 173583 55533 11381 0,02837 

SIMVASTATIN 5 43615 14195 2818 0,03185 

SIMVASTATIN 6 80535 25585 4955 0,01855 

SIMVASTATIN 7 87468 29356 5306 0,03391 

SIMVASTATIN 8 94567 32564 6067 0,04834 

ALENDRONÁT 1 105346 36548 6434 0,04507 

ALENDRONÁT 2 3823328 1205901 234553 0,01604 

ALENDRONÁT 3 7204209 2217434 503260 0,02496 

ALENDRONÁT 4 9362678 2894657 642957 0,02401 

ALENDRONÁT 5 6008928 1881075 376853 0,01643 

ALENDRONÁT 6 12743453 3902026 817558 0,01244 

ALENDRONÁT 7 305523 96381 22763 0,04095 

ALENDRONÁT 8 1660384 512334 102947 0,01068 

 

Tab. 16 - plochy píků u vzorků  míchy po uţití simvastatin, atorvastatin a alendronátu 
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Frontální lalok 
 
 
 

Vzorek 

Plocha píku 
M0  
368 

Plocha píku 
M+1  
369 

Plocha píku 
M+2  
370 

Isotope 
excess 

 

KONTROLA 1 10923 3999 926 0,10217 

KONTROLA 2 9809 3659 850 0,11072 

KONTROLA 3 84332 30322 7282 0,09942 

KONTROLA 4 9245 3487 790 0,11206 

KONTROLA 5 6348 2365 489 0,09486 

KONTROLA 6 8457 3024 725 0,09682 

KONTROLA 7 926900 327864 80589 0,09568 

KONTROLA 8 95773 32180 7230 0,06112 

ATORVASTATIN 1 8471 2871 706 0,07732 

ATORVASTATIN 2 569887 195861 40125 0,05900 

ATORVASTATIN 3 3657587 1196354 289369 0,05971 

ATORVASTATIN 4 744502 251123 60237 0,07184 

ATORVASTATIN 5 1880728 603038 142369 0,04771 

ATORVASTATIN 6 816200 269294 61031 0,05446 

ATORVASTATIN 7 688209 231555 53940 0,06655 

SIMVASTATIN 1 185539 60104 12924 0,03975 

SIMVASTATIN 2 152334 48269 11802 0,04753 

SIMVASTATIN 3 148672 48082 10924 0,04626 

SIMVASTATIN 4 113742 36795 9584 0,06551 

SIMVASTATIN 5 174545 56452 13485 0,05312 

SIMVASTATIN 6 158858 50178 12565 0,04952 

SIMVASTATIN 7 285692 93654 25654 0,07877 

SIMVASTATIN 8 199988 63425 14782 0,04141 

ALENDRONÁT 1 989015 330187 81008 0,07055 

ALENDRONÁT 2 1068516 344206 73878 0,03717 

ALENDRONÁT 3 85367 29437 6836 0,07672 

ALENDRONÁT 4 1056578 349292 90616 0,07425 

ALENDRONÁT 5 4472196 1435372 353905 0,05428 

ALENDRONÁT 6 5019313 1683204 412728 0,07236 

ALENDRONÁT 7 675561 228038 51846 0,06472 

ALENDRONÁT 8 523222 174492 43652 0,07279 

 
 
Tab. 17   - plochy píků u vzorků frontálního laloku po uţití simvastatin, atorvastatin a alendronátu 
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Statistické zhodnocení dat 
 
 
 
 

Deskriptivní statistika

  1      2     3        4      5       6       7     8       9     10    11    12

IE

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

 
 
 
Obr. 19   Hodnoty isotope exces, box plot ( SigmaStat, USA), 

 1 – mícha - kontroly,  2 – mícha – atorvastatin,  3 – mícha – simvastatin,  4 – mícha – 
alendronát,  5 – frontální lalok – kontroly, 6 – frontální lalok – atorvastatin,  7 – frontální lalok 
– simvastatin,  8 – frontální lalok – alendronát,  9 – játra – kontroly,  10 – játra – atorvastatin,  
11 – játra – simvastatin,  12 – játra - alendronát 
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Při porovnání s kontrolní skupinou ( obr. 19 ) došlo v jaterní tkání 

k signifikantnímu poklesu rychlosti syntézy cholesterolu ve skupině ovlivněné 

simvastatinem a alendronátem. V míše a frontálním laloku mozku došlo 

k signifikantnímu poklesu rychlosti syntézy cholesterolu ve všech třech skupinách ve 

srovnání s kontrolní skupinou ( P < 0,05). Ve frontálním laloku  však výrazněji 

účinkoval lipofilní simvastatin. Tyto údaje jsou v souladu s dalšími nálezy u těchto 

experimentálních zvířat. 

 

Metoda se ukázala být velmi vhodná k praktickému vyuţití při zpracování 

vzorků tkání.  
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6 Diskuze a závěr 
 
 

Cílem předkládané diplomové práce bylo vypracování a validace derivatizační 

metody pro stanovení  cholesterolu v různých  druzích biologického materiálu, 

především stanovení inkorporace tracerů ( deuteria) do molekuly cholesterolu při 

jeho syntéze in vivo. V současné době je v popředí zájmu vliv statinů na syntézu 

cholesterolu v mozkové tkáni, protoţe podle populačních studií se aplikace statinů 

zdá být faktorem zmírňující riziko rozvoje demence. Rovněţ studium vlivu dalších 

inhibitorů enzymů v metabolické cestě syntézy cholesterolu uţívaných jako léčiva  

(např. bisfosfonáty) vyţaduje účinnou a spolehlivou metodu  při extrakci 

cholesterolu ve tkáni. 

 

Metoda byla jiţ dříve publikována, viz lit. 10. Byla optimalizovaná pro 

provedení v našich podmínkách. 

 

Metoda byla validována a bylo dosaţeno následujících výsledků : přesnost 

stanovení cholesterolu ve vzorcích jaterního homogenátu byla 6,97 %, vzorcích 

krevní plazmy 6,64 % a erytrocytů 4,18 %. Limit detekce byl stanoven 1 µmol/l a 

limit kvantifikace 5 µmol/l. Linearita v rozsahu koncentrací byla  1 mmol/l – 12 

mmol/l s regresním koeficientem 0,998. Stabilita derivátu byla testována po dobu 14 

dnů za teploty 4 °C a – 25 °C, derivát byl stabilní po celou dobu testování při výše 

uvedených teplotách. Laboratorní teplota, vzhledem k vysoké těkavosti rozpouštědla 

derivátu nebyla testována. 

 

Metoda byla úspěšně aplikována ve studii sledující vliv podání statinů a 

alendronátu. Rychlost syntézy cholesterolu byla významně sníţena  v játrech  u 

skupin, kterým byl aplikován  statin nebo alendronát a dále ve frontálním laloku u 

skupiny se simvastatinem. Pouţitá metoda se ukázala být velmi vhodná a 

aplikovatelná v různých druzích biologického materiálu a rozšiřuje moţnosti 

stanovení v klinických a experimentálních studiích v oblasti lipidologie a 

farmakologie. 
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