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Abstrakt 

 Disertační práce se věnuje stanovení fosfolipidů a jejich 

polárních částí metodami plynové a kapalinové 

chromatografie, kapilární elektroforézy a hmotnostní 

spektrometrie. Fosfolipidy jsou nejvýznamnějšími polárními 

lipidy a dělí se do tříd podle fosforylované funkční skupiny. 

Fosfolipidy jsou zastoupeny v buněčných membránách, a právě 

zastoupení fosfolipidových tříd či jeho změny slouží ke 

sledování vlivu vnějších podmínek na buňky. 

      V současnosti se pro analýzu zastoupení fosfolipidových 

tříd používá TLC, jež pro svou časovou náročnost nevyhovuje 

potřebám pro výzkum např. mikrobů.  Předkládaný soubor 

článků se zabývá klasifikací fosfolipidů, které produkuje kmen 

bakterie Bacillus subtilis, vybraný jako producent surfaktinu, 

potenciálního antibiotika s detergentními účinky. Publikované 

metody tak mohou být využity při výzkumu optimálních 

podmínek kultivace. Jelikož mohou mastné kyseliny 

fosfolipidových molekul ovlivňovat stanovení poměru 

fosfolipidových tříd, bylo nutno vyvinout metody pro stanovení 

odštěpených fosforylovaných částí (polárních hlavic). Byly 

vyvinuty metody kapilární elektroforézy a plynové 

chromatografie. Podmínky plynové chromatografie byly 

následně optimalizovány pro souběžné stanovení s mastnými 

kyselinami. 

  Další část práce se zabývá alternativním přístupem, 

představujícím přímý nástřik intaktních lipidů na hmotnostní 

spektrometr bez enzymatického štěpení a separace. Princip 

postupu je založen na tom, že signály odpovídající jednotlivým 

identifikovaným fosfolipidům lze sčítat do skupin, 

odpovídajících příslušným fosfolipidovým třídám. Výsledné 

poměry zastoupení mezi jednotlivými třídami byly porovnány 

s konvenčními postupy. Ze srovnání vyplývá, že tuto metodu lze 

použít především pro sledování změn v poměrném zastoupení 

jednotlivých fosfolipidových tříd v dlouhodobém trendu. 
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Abstract 

 The thesis is dedicated to the phospholipids and their polar 

headgroups analysis by gas chromatography, capillary 

electrophoresis and mass spectrometry. Phospholipids are the 

most important polar lipids and they are classified into 

phospholipid classes according to their phosphorylated 

groups. Phospholipids can be found in cell membranes and the 

changes in their ratio are monitored to research the impact 

of external conditions on cells. 

      Actually thin layer chromatography is still used for 

phospholipid class ratio analyses. It is not suitable for 

microbiological research due to its time demandingness. The 

presented compendium of papers engaged in phospholipid 

classification is targeted on Bacillus subtilis strain, which 

produces potential antibiotics with detergent effect – surfactin. 

Published methods can be used for research of optimal 

conditions for producing microbe cultivation. Because 

non-polar parts of the phospholipid molecule (fatty acids) can 

affect the analysis methods on spliced polar headgroups have 

to be designed. Capillary electrophoresis and gas 

chromatography methods were developed and the latter one 

was further optimized for simultaneous analysis with fatty 

acids. 

  Additional part deals with an alternative approach which 

consists in direct injection on mass spectrometer of intact 

phospholipids without enzymatic cleavage neither separation. 

Principle is based on fact that intensities corresponding with 

individual phospholipid fragments, which are identified to 

phospholipid class, can be summed to groups relevant to 

phospholipid classes. Calculated ratio was compared with 

traditional procedures. This shows that the method can be 

suitable for monitoring of changes in phospholipid composition 

in long-time trend. 
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1. Úvod 

 Fosfolipidy tvoří hlavní stavební látku buněčných membrán. 

Jedná o amfifilní látky, tvořené dvěma mastnými acylovými 

řetězci a polární hlavicí navázanými na glycerolovém základu. 

Polární hlavicí je myšlena fosfoesterová funkční skupina, 

vázaná na glycerolový skelet, jež obsahuje anorganický fosfát 

a případně další organickou nízkomolekulární látku. Podle 

takto navázané látky se fosfolipidy klasifikují do 

fosfolipidových tříd [1]. 

 Změny v poměrném zastoupení fosfolipidových tříd 

v membránách mikrobů se v mikrobiologii používají ke studiu 

vlivu vnějších podmínek na růstové či případné produkční 

vlastnosti, protože tyto vlivy nelze většinou zkoumat přímo 

a snazší cestou. Stanovení poměru fosfolipidových tříd se 

v současné době provádí stále pomocí tenkovrstvé 

chromatografie [2] s následnou derivatizací 

a spektrofotometrickou detekcí, nicméně tento postup je méně 

citlivý, zdlouhavý a náročný na lidskou práci.  

 Instrumentálních metod, zabývajících se fosfolipidy byla 

publikována celá řada, leč většina prací na toto téma se zabývá 

pouze vybranými fosfolipidy a četnost publikovaných postupů, 

zejména mezi chromatografickými metodami, svědčí o tom, 

že se dosud neprosadila univerzální metoda jejich 

stanovení [3]. 

 Stanovení fosfolipidů lze provádět pomocí 

elektromigračních, chromatografických i spektrometrických 

metod. Nicméně v převážné většině případů se jedná o analýzu 

intaktních fosfolipidů. Analýza poměru fosfolipidů pomocí 

selektivního odštěpení polárních hlavic a jejich následného 

stanovení představuje přístup, který nebyl dosud publikován. 

V testování tohoto postupu spočívá právě většina této práce. 

K analýze fosfoesterů byla použita plynová chromatografie 

a kapilární eletroforéza, jejichž podmínky byly optimalizovány. 

Výsledky kapilární eletroforézy byly porovnány s eletroforézou 
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intaktních lipidů. Dále byly intaktní lipidy analyzovány 

přímým nástřikem na hmotnostní spektrometr 

bez chromatografické separace a takto získané výsledky byly 

porovnány s chromatografickými výsledky [3].  

 

2. Cíle práce 

 Vývoj metod stanovení poměrného zastoupení 

fosfolipidových tříd v membráně bakterie Bacillus subtilis. 

 Ověření vhodnosti vyvíjených metod na reálných vzorcích 

mikrobů, kultivovaných v rámci vývoje bakteriálního 

kmene, produkujícího surfaktin, látku s detergenčními 

a antibiotickými účinky s perspektivním uplatněním. 

 Validace a zevrubný analytický popis vyvinutých metod 

pro potřeby transferu metod na mikrobiologická pracoviště. 

 Porovnání vyvinutých metod, využívajících různé analytické 

postupy, z hledisek odlišných požadavků příslušných 

laboratorních pracovišť. 

 

3. Materiál a metodika 

 Rozpouštědla, derivatizační činidla a analytické standardy 

byly pořízeny z portfolia Sigmy-Aldrich
©

. Vzorky 

membránových lipidů bakterie Bacillus subtilis poskytla 

RNDr. Gabriela Seydlová, Ph.D. z Katedry genetiky 

a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 

 Pro GC-MS analýzy byl použit plynový chromatograf 

spřažený s hmotnostním detektorem GCMS-QP 5050A 

a s autosamplerem AOC-20i (vše Shimadzu, Japonsko). 

Pro separace byla použita kapilární kolona DB-5ms 

(30 m × 0,25 mm, tloušťka stacionární fáze 0,25 µm) od firmy 

Agilent Technologies (USA). 
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Kapilární eletroforéza byla prováděna na přístroji CE 

Agilent 7100 s bezkontaktním vodivostním detektorem 

a detektorem diodového pole; analýzy v nevodném prostředí na 

přístroji vyrobeném na Katedře Analytické chemie PřF UK, 

s bezkontaktním vodivostním detektorem (výroba rovněž 

KACh PřF UK) [4] a UV spektorofotometrickým detektorem 

Spectra 100 (Spectra-Physics). V obou případech probíhaly 

analýzy v kapiláře o průměru 75 µm. 

 Hmotnostní spektra byla měřena přímým nástřikem 

na přístroji Agilent Technologies 1200 Series s ionizačním 

multimodem MM-ESI-APCI  a analyzátorem 61100 

Quadrupole LC/MS při negativní polaritě.  

 K analýzám kapalinovou chromatografií byl použit přístroj 

Shimadzu 20A s pumpou LC-20AD, odplyňovačem 

DGU-20A5R a detektorem SPD-20AV (vše Shimadzu, 

Japonsko) a kolona Luna Silica (150 x 2.0 mm, částice 3 µm) 

od firmy Phenomenex. 

 

4. Výsledky a diskuse 

  Pro vývoj a testování metod byly použity standardy 

jednotlivých fosfolipidových tříd a fosfoesterů (polárních 

hlavic). Metody byly posléze testovány na reálných vzorcích 

membránových lipidů bakterie Bacillus subtilis. Ke stanovení 

vzájemného poměru fosfolipidových třid byly vyvinuty metody 

kapilární eletroforézy, plynové chromatografie a hmotnostní 

spektrometrie. 

 

4.1 Kapilární eletroforéza 

 Nejprve byly separovány intaktní fosfolipidy v prostředí 

nevodného elektrolytu [5]. Při složení elektrolytu 

(acetonitril:propan-2-ol, 3:2 v:v; 60 mmol/l octan amonný, 
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0,3 % kyselina octová) bylo možno rozpustit standardy 

fosfolipidových tříd, jež vzhledem k jejich rozdílné polaritě, 

není snadné rozpustit. Přestože byly jednotlivé standardy 

fosfolipidových tříd úspěšně separovány, pro měření reálných 

vzorků se toto uspořádání neosvědčilo. Zatímco fosfolipidové 

standardy mají většinou definované složení mastných kyselin, 

biologické vzorky obsahují desítky mastných kyselin, jejichž 

poměrné zastoupení napříč fosfolipidovými třídami nelze 

jednoduše stanovit. Fosfolipidové třídy v biologických 

vzorcích jsou tedy tvořeny směsmi chemických individuí, 

jejichž molekuly se vzájemně liší hmotností, tvarem, a také 

pohyblivostí v elektrickém poli. Z těchto důvodů nelze 

porovnávat migrační časy fosfolipidových standardů 

a fosfolipidových tříd z reálných vzorků, neboť obsahují různé 

mastné kyseliny, které migrační čas podstatně ovlivňují (Obr. 

1.) 
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Obr. 1 Elektroferogram membránových lipidů (A; B) s přídavkem standardů 

fosfatidylgylcerolu (C) a fosfatidylethanolaminu (D). Separační elektrolyt: 

acetonitrol:propan-2-ol 3:2 v:v; 0,3 % kyselina octová; 60 mmol.l
-1

 octan 

amonný, spektrofotometrická detekce při 205 nm. 
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 K eliminaci uvedených nevýhod, bylo přistoupeno k analýze 

samotných polárních hlavic, tedy fosfoesterů, specificky 

odštěpených enzymem fosfolipasou C z fosfolipidového 

skeletu. Protože se jedná o estery kyseliny fosforečné, tedy 

anionty, je možné je stanovovat v prostředí vodných 

elektrolytů s výjimkou fosfátového pufru, neboť fosfát je 

jedním z analytů. Molekuly fosfoesterů obsahují 2 až 4 

protonizovatelné skupiny, jež mohou být, v závislosti na pH, 

nabité či nikoliv. Efektivní náboj celé molekuly může tak 

dosahovat hodnot mezi +1 až -3. Interval pH, v němž byly 

zkoušeny separace, je poměrně široký, a to od 4 do 11,5. 

Hodnotu pH separačního elektrolytu bylo třeba nastavit tak, 

aby byly všechny analyty v iontové formě a zároveň se svými 

efektivními náboji natolik lišily, aby rozdíly v elektroforetické 

mobilitě umožňovaly dostatečné rozlišení jednotlivých analytů 

v elektroferogramu. 

 Pufry o nízkém pH (formiát a acetát, pH < 4) nebyly 

schopné zajistit ani stabilní elektroosmotický tok, který je 

nezbytný pro rychlost a reprodukovatelnost analýz. V případě 

citrátového pufru při pH 6 je velkým problémem špatná 

rozpustnost fosfoesterů a navíc separační účinnost je velmi 

nízká. Dále byly zkoušeny analýzy při pH 8 (MES) a 9 

(tetraboritan), ale separační účinnost nebyla uspokojivá. 

Naopak v zásaditém pH 10 (CHES+Li
+
) bylo dosaženo 

uspokojivých výsledků separace a rozlišení všech analytů bylo 

větší než 1,5. Stejně tak i reprodukovatelnost migračních časů 

jednotlivých analytů byla lepší, pouze s rostoucím migračním 

časem narůstala asymetrie peaků, způsobená narůstajícím 

rozdílem v mobilitě analytů a pufru. Použití elektrolytu s 

konstantní iontovou silou, tj. definovanou koncentrací 

organické kyseliny (CHES) a litného protiiontu bez úprav pH 

zajistilo konstantní a reprodukovatelný elektroosmotický tok 

lépe než elektrolyt s exaktně nastaveným pH. Další zvýšení pH 
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(11,5), kdy jsou všechny ionty již plně deprotonované, nemá 

smysl, protože rozdíly v pohyblivosti analytů jsou natolik 

zanedbatelné, že je nelze separovat. 

  

Obr. 2 Elektroferogram hydrolyzátu lyzátu bakteriální membrány (A) a 

ekvimolární směsi standardů fosfoesterů (B); elektroosmotický tok (1), 

fosfoethanolamin (2), fosfoserin (3), fosfogylcerol (4), fosfát (5); UV 

detekce při 205 nm 

 

 Uspořádání při pH 10 bylo vybráno a dále 

optimalizováno [1]. Metoda byla posléze validována 

a odzkoušena na vzorku membránových lipidů bakterie 

Bacillus subtilis (Obr. 2). Všechny charakteristické fosfoestery, 

odpovídající fosfolipidovým třídám bakterie, byly ve vzorku 

nalezeny. Poměr fosfoglycerolu a fosfoserinu odpovídal 

poměru příslušných intaktních fosfolipidů měřených pomocí 

TLC [6]. Překvapující byla nízká koncentrace 

fosfoethanolaminu, přitom by měl být fosfatidylethanolamin 

teoreticky druhým nejvíce zastoupeným fosfolipidem 

ve vzorku. Tato nápadná nesrovnalost může být způsobena 

rozkladem fosfoethanolaminu během odštěpování polárních 
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hlavic od glycerolového skeletu, nicméně případné studium 

čistoty použitého enzymu a jeho selektivity přesahuje rámec 

této práce. S jistotou lze tvrdit pouze to, že příčina rozdílných 

výsledků netkví v proceduře izolace fosfolipidů. 

 

4.2 Plynová chromatografie 

 Další metodou, jež byla použita ke stanovení fosfoglycerolu, 

fosfoethanolaminu, fosfoserinu a fosfátu je GC-MS analýza 

trimethylsilylovaných derivátů těchto fosfoesterů. 

Derivatizační metoda vycházela z původního postupu 

pro silylaci sacharidů [7]. 

 Protože polární hlavice obsahují různé funkční skupiny 

s aktivními vodíky (amino, hydroxy, apod.), je nezbytné použít 

dvoustupňovou silylaci, která spočívá ve sledu dvou 

derivatizačních činidel, méně a více reaktivního. V prvním 

kroku je použita derivatizační směs méně reaktivního činidla, 

aktivátoru reakce a aprotického rozpouštědla, která silyluje 

hydroxylové skupiny. HMDS (hexamethyldisilazan), které se 

v této fázi použije, s méně reaktivními aminoskupinami 

nereaguje. V druhé fázi se použije reaktivnější činidlo BSTFA 

(N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid) pro silylaci zbylých 

aminoskupin. BSTFA nelze v první fázi použít, jelikož 

vzhledem k své reaktivitě reaguje s hydroxylovými skupinami 

příliš bouřlivě, a navíc také dochází k vysrážení 

nedefinovaných reakčních produktů. 

 Srovnáním hmotnostních spekter standardů 

trimethylsilylovaných derivátů s knihovnou spekter NIST 2011 

a s literaturou [8] byly zjištěny retenční časy jednotlivých 

derivátů, které posloužily k výpočtům retenčních indexů. Dále 

byly pro každý analyt zvoleny charakteristické m/z fragmenty, 

jež spolu s retenčními indexy sloužily jako kvalitativní 

indikátory (Obr. 3). Analogicky bylo postupováno v případě 
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trimethylsilylovaných mastných kyselin, zejména těch s lichým 

počtem atomů C a větvených, které jsou pro Bacillus subtilis 

typické [9].  

 

Obr. 3 Chromatogram trimethylsilylovaných polárních hlavic: 

fosfoglycerolu (A), fosfoethanolaminu (B) a fosfoserinu (C) s příslušnými 

intenzitami pro vybrané m/z fragmenty. Měřeno na koloně DB-5ms (30 m x 

0,25 mm x 0,25 µm); 2,5 µL objem nástřiku vzorku; teplota nástřiku 

250 °C, split 1:250, teplotní program: 60 °C, 2 min, následně 9 °C.min
-1

 do 

250 °C, posléze 5 min. 

 

 Po otestování separační účinnosti GC-MS v uspořádání 

s nepolární kolonou (DB-5) pro stanovení polárních hlavic byla 

použitá metoda optimalizována [10]. Optimalizace se týkala 

jednak separačních podmínek, aby bylo dosaženo snížení doby 

analýzy na minimum při zachování dostatečného rozlišení 

peaků jednotlivých analytů, tak i parametrů derivatizačního 

procesu, aby bylo dosaženo co možná nejvyšších odezvových 

faktorů pro jednotlivé analyty. V neposlední řadě byla takto 

optimalizovaná metoda použita i pro stanovení mastných 

kyselin, neboť souběžné stanovení polárních hlavic spolu 

s mastnými kyselinami, jež se pomocí GC tradičně stanovují, 

by výrazně zjednodušilo studium fosfolipidů a uspořilo čas. 
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 Optimalizace GC-MS separace byla provedena pomocí 

chromatografického programu EzGC 2.2 (Restek), který 

dle zadaných, uživatelem požadovaných výsledných parametrů 

chromatogramu, navrhne optimální teplotní program. 

Z necelých 16 milionů možností byla vybrána metoda (viz Obr. 

4), s nejnižší dobou analýzy a zároveň předpokládaným 

rozlišením 1,5 mezi isomery derivátů větvených mastných 

kyselin. Naštěstí deriváty všech polárních hlavic eluují 

před deriváty mastných kyselin vyskytujících se 

v membránových lipidech produkčního bakteriálního kmene 

Bacillus subtilis, tudíž optimalizované parametry lze beze 

změn použít jak pro souběžnou analýzu, tak pro samostatnou 

analýzu polárních hlavic (zkrácenou o časy eluce derivátů 

mastných kyselin). 

 

 

Obr. 4 Chromatogramy silylátů polárních hlavic a mastných kyselin 

derivatizovaných fosfolipidů z membrány bakterie (A) a směsi 

standardů (B): fosfoglycerol (1), fosfoethanolamin (2), fosfoserin (3), 

myristát (4), 13-methylmyristát (5), 12-methylmyristát (6), palmitoleát (7), 

palmitát (8), 15-methylpalmitát (9), 14-methylpalmitát (10), Oleát (11), 

Stearát; 

Teplotní program: počáteční teplota 150 °C (1 min), 14 °C.min
-1 

do 250 °C; 

MS detekce při specifických m/z, EI 70 eV 
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 Derivatizace analytů byla optimalizována za použití 

statistického programu MINITAB 16. Nejprve bylo pomocí 

jednoduchého screeningu zjištěno, které parametry derivatizace 

mají statisticky významný vliv na velikosti odezev analytů. 

Po sérii dalších experimentů byly programem určeny optimální 

hodnoty parametrů derivatizačního procesu, jak pro 

kvantifikaci jednotlivých analytů, tak i pro stanovení sumy 

všech analytů. 

 V této fázi optimalizace již byla pominuta derivatizace 

mastných kyselin, protože jejich odezvové faktory jsou řádově 

vyšší než odezvy polárních hlavic, a proto byla nadále 

preferována optimalizace odezev polárních hlavic. Ze stejných 

důvodů nebyla provedena optimalizace parametrů pro derivát 

fosfátu. Jeho odezva byla taktéž nepoměrně vyšší než odezvy 

derivátů fosfoesterů. Hlavním dilematem pro vyhodnocení 

statistických výsledků je volba optimalizace buď pro celou 

skupinu tří nejproblematičtějších analytů (tj. derivátů 

fosfoesterů), nebo pro jeden kritický analyt, jež by byl 

preferován oproti zbývajícím dvěma. 

 
Tab. 1 Parametry silylace 

Parametr Hodnota 

Poměr HMDS/ACN 1:1 

Objem směsi HMDS/ACN (µl) 200 

Objem kyseliny trifluoroctové (µl) 2,5 

Teplota prvního stupně derivatizace (°C) 100 

Doba prvního stupně derivatizace (min) 60 

Objem BSTFA (µl) 40 

Teplota druhého stupně derivatizace (°C) 100 

Doba druhého stupně derivatizace (min) 15 



 15 

 

 Pro analýzu reálného vzorku byly nakonec zvoleny 

parametry optimalizované pro trojici fosfoesterů (viz Tab. 1). 

Na Obr. 4 je vidět, že odezvy derivátů polárních hlavic jsou 

řádově nižší než odezvy i minoritně zastoupených mastných 

kyselin. Poměr ploch peaků derivátů mastných kyselin zhruba 

odpovídá výsledkům detailní analýzy jejich methylesterů [11], 

zatímco v případě polárních hlav je shoda s literaturou nižší 

[12]. Příčinu je nutné hledat v porovnání TLC analýzy 

s CG-MS analýzou, kde může navíc být poměrně nelineární 

závislost odezvy na koncentraci [13]. 

 

4.3 Hmotnostní spektrometrie 

 Myšlenka přímého nástřiku roztoku směsi membránových 

lipidů na hmotnostní spektrometr byla vyústěním snah o HPLC 

a LC-MS stanovení poměru fosfolipidových tříd. Protože 

fosfolipidy téměř neabsorbují viditelné ani ultrafialové záření, 

jejich analýzy pomocí LC jsou v podstatě limitovány 

na LC-MS uspořádání. Nicméně pro jednotlivé fosfolipidové 

třídy nelze určit jediné charakteristické m/z, protože se jedná o 

směsi chemických látek, a proto je nutno provádět MS analýzy 

v určitém intervalu m/z, čímž klesá citlivost metody, a to do té 

míry, že pro praktické a rutinní analýzy je použitelná pouze 

velmi omezeně. 

 Skutečnost, že lze ve vzorcích některé fosfolipidy 

příslušející dané fosfolipidové třídě stanovit, zatímco jiné nelze 

ani detekovat, ztěžuje určení poměru fosfolipidových tříd. 

Z důvodu předpokládané vyšší citlivosti bylo proto přistoupeno 

k metodě přímého nástřiku vzorku na hmotnostní spektrometr.

 Nejvíce se výhody přímého nástřiku na MS projeví, jestliže 

je analyzován známý vzorek, a tedy je možno předem určit 

které m/z fragmenty má smysl sledovat. Z těchto důvodů je toto 

uspořádání vhodné zejména pro sledování dlouhodobých 
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trendů, a také pro vyhodnocování dopadů vnějších vlivů na 

změny ve složení biomembrán [14]. V optimálním případě lze 

provést prvotní analýzy složení pomocí chromatografických 

metod. Jelikož se polární hlavice mezi sebou liší v molárních 

hmotnostech o jiné hodnoty než mastné kyseliny, záměnu 

individuálního fosfolipidu za jiný, klasifikovaný do jiné třídy 

a lišící se mastnými kyselinami, tak aby se rozdíly 

v molekulových hmotnostech vzájemně kompenzovaly, lze 

vyloučit. V ideálním případě lze při znalosti složení mastných 

kyselin i polárních hlavic vypočítat molekulové hmotnosti 

fosfolipidů odpovídajících všem jejich teoreticky možným 

kombinacím. 

 Mutovaný kmen Bacillus subtilis SDB206 [15] může tvořit 

teoreticky stovku fosfolipidů, jejichž molární hmotnost se 

nachází v intervalu od 591 do 790 m/z. Vzhledem 

k nerovnoměrnému zastoupení především mastných kyselin 

byly detekovány fragmenty odpovídající 23 fosfolipidům (Tab. 

2). Ostatní fosfolipidy mikrob buďto netvoří, případně tvoří 

v zanedbatelném množství. Pomocí chromatografie ani 

hmotnostní spektrometrie nelze toto bezpečně zjistit. Nicméně 

lze zjistit a hodnotit, zda intensity fragmentů odpovídají 

lipidům s dominantně zastoupenými mastnými kyselinami, 

a také, zda-li podíl součtů intensit fosfolipidů ze stejných tříd 

odpovídá jejich poměru z TLC. Jelikož přímá MS analýza je 

semikvantitativní a kalibrace by vyžadovala standardy všech 

23 detekovaných fosfolipidů, které většinou nejsou dostupné, 

lze očekávat pouze omezenou shodu mezi výsledky 

z chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Přesto MS 

analýza potvrdila dominantní zastoupení fosfatidylglycerolu 

i podíl fosfoserinu. Nižší zastoupení fosfoethanolaminu, než by 

odpovídalo výsledkům TLC, je možno přičítat diskriminaci 

dusíkatých látek oproti anionickým fosfolipidům. 
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Tab. 2 Relativní intensity fosfolipidových fragmentů 

m/z fosfolipid zastoupení (%) 

591 PA C14 x C14 00.9 

647 PA C15 x C17 02.5 

671 PA C16:1 x C18:1 03.1 

673 PA C16 x C18:1 03.9 

674 PE C15 x C16:1 03.8 

690 PE C16 x C16:1 02.5 

693 PG C15 x C15 15.5 

699 PA C18:1 x C18:1 02.5 

701 PA C18 x C18:1 02.5 

707 PG C15 x C16 09.0 

718 PE C16 x C18:1 01.3 

719 PG C16 x C18:1 04.5 

720 PE C17 x C17 06.3 

721 PG C15 x C17 20.9 

730 PE C17 x C18 00.1 

732 PS C16 x C16:1 03.2 

733 PG C18:1 x C15 05.9 

735 PG C16 x C18:1 01.7 

746 PE C18 x C18:1 01.6 

747 PG C16 x C18:1 02.2 

748 PS C15 x C18 02.5 

774 PS C16 x C18:1 00.9 

775 PG C18 x C18:1 02.9 

 

5. Závěry 

 Byly vyvinuty rychlé, citlivé, spolehlivé a robustní 

metody pro stanovení fosfoglycerolu, 

fosfoethanolaminu, fosfoserinu a fosfátu pomocí 

kapilární elektroforézy a plynové chromatografie.  

 Tyto metody jsou vhodné pro zjišťování zastoupení 

fosfolipidových tříd v membráně produkčního kmene 
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Bacillus subtilis. Metody lze použít také pro matrice, 

které obsahují podobné fosfolipidové složení. 

 Metoda GC-MS byla dále optimalizována, za účelem 

snížení doby analýzy a spotřeby rozpouštědel. V rámci 

optimalizace byly parametry úspěšně testovány 

pro souběžné stanovení polárních hlavic spolu 

s mastnými kyselinami. 

 Souběžná analýza polárních a nepolárních částí 

fosfolipidových molekul vede k úspoře času a navíc 

nevyžaduje dvojí vzorkování. Tudíž není potřeba dělit 

vzorek pro dva analytické postupy, případně lze snížit 

počet paralelních stanovení. 

 Analýza intaktních fosfolipidů pomocí elektroforézy 

není vhodná, protože délka mastných acylů ovlivňuje 

jejich mobilitu. 

 Kapalinovou chromatografií stanovovat intaktní lipidy 

lze, nicméně bez použití MS detekce nelze separovat 

v prostředí, jež absorbuje záření okolo 200 nm. 

Rozpouštědla, jež při této vlnové délce absorbují, není 

možné použít pro přípravu mobilních fází, a to včetně 

rozpouštědel nižší čistoty. UV detekce vykazuje nízký 

koncentrační rozsah, zapříčiněný pravděpodobně 

velkou absorbancí pozadí a analýza je tudíž celkem 

komplikovaná. 

 Intaktní fosfolipidy lze stanovovat přímou hmotnostní 

spektrometrií. Pro tyto účely není příliš vhodná MALDI 

ionizace, jelikož spolukrystalizace těchto látek nemusí 

probíhat rovnoměrně a analýza celého terčíku by byla 

časově náročná. Kombinovaná APCI+ESI je pro tyto 

účely vhodnější, i když je pravděpodobné, že odezvy 

dusíkatých fosfolipidů jsou obecně nižší. 
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 Metoda přímého nátřiku na MS dokáže rozlišit desítky 

jednotlivých fosfolipidů, jejichž zařazení do příslušné 

třídy je jednoznačné. 

 Metodou přímého nástřiku nelze zjistit přesnou 

koncentraci, ale v porovnání s konvenčními metodami 

je patrná poměrná preference anionických fosfolipidů 

oproti dusíkatým. 
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1. Introduction 

 Phospholipids are major part of cell membranes. They are 

amphiphilic compounds which are formed with two fatty acyls 

and polar headgroup bonded to glycerol. The polar headgroup 

consists of phosphoester group, that is bonded to glycerol 

backbone, and which is formed by an inorganic phosphate and 

an organic compound of low molecular mass. Phospholipids 

are classified into phospholipid classed according to these 

organic compounds [1]. 

 Changes in phospholipid class ratio in cell membranes are 

used in microbiology to studying external conditions for 

growing or producing abilities because impact of external 

conditions cannot be analyzed directly or more simply than by 

this indirect method. Phospholipid classes ratio is currently 

determined by thin layer chromatography [2] with further 

derivatization and spectrophotometric detection, however, this 

procedure is not sensitive enough, time consuming and 

personally demanding.  

 A lot of instrumental analytical methods on phospholipids 

have been already published but majority of them is interested 

in specific phospholipid class only and the number of 

published chromatographic method shows that there is no 

universally respected method for phospholipid 

determination [3]. 

 Phospholipid determination can be carried out with 

electromigration, chromatographic or spectrometric methods.  

Nevertheless, majority of these methods analyses intact 

phospholipids only. Analysis of phospholipid class ratio by 

selective cleavage of phosphoester bound and the 

determination of resulting polar headgroups has not been 

published yet. The main part of the thesis consists of 

development of methods that go this way. Analyses of 

phosphoesters were performed by capillary electrophoresis and 

gas chromatography, and their conditions have been optimized. 
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Results obtained by capillary electrophoresis on polar 

headgroups were compared with those of intact phospholipids. 

Further, intact phospholipids were directly injected to mass 

spectrometer without separation and the results were compared 

with chromatographic ones. [3]. 

 

2. Aims of the study 

 Development of method for phospholipid class ratio 

determination in Bacillus subtilis cell membrane. 

 Validation of developed methods on real samples, which are 

cultivated as a producing strain of surfactin a perspective 

antibiotic and detergent. 

 Analytical description of developed methods for their 

transfer to microbiological laboratories. 

 Comparison of developed methods based on different 

principles from the point of view of various microbiological 

purposes. 

 

3. Material and methods 

 Solvents, derivatization agents and analytical standards were 

purchased from Sigma-Aldrich
©

. Membrane cell lipid samples 

of Bacillus subtilis were supplied by RNDr. Gabriela Seydlová, 

Ph.D. from Department of Genetics and Microbiology, Faculty 

of Science, Charles University in Prague. 

 GC-MS analyses were performed with gas chromatograph 

with mass spectrometric detector GCMS-QP 5050A with 

autosampler AOC-20i (Shimadzu, Japan). Separations were 

carried out on DB-5ms capillary column (30 m × 0.25 mm, 

0.25 µm film thickness, Agilent Technologies, USA). 
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 Capillary electrophoresis was performed on CE 

Agilent 7100 with contactless conductivity detector and diode 

array detector; analyses of non-aqueous capillary 

electrophoresis were performed on home-made instrument with 

contactless conductivity detector [4] of Department of 

Analytical Chemistry, Faculty of Science, Charles University 

in Prague and with UV spectrophotometric detector Spectra 

100 (Spectra-Physics). Capillary of 75 µm diameter was used 

for both cases. 

 Mass spectra were measured by direct injection mass 

spectrometry on Agilent Technologies 1200 Series with 

multimode ionization MM-ESI-APCI and 61100 Quadrupole 

LC/MS with negative polarity ionization.  

 Liquid chromatography was performed on Shimadzu 20A 

with LC-20AD pump, DGU-20A5R degasser and SPD-20AV 

detector (Shimadzu, Japan) and Luna Silica column (150 x 2.0 

mm, particle size 3 µm, Phenomenex). 

 

4. Results and discussion 

  Development and testing of analytical methods were carried 

out with phospholipid class standards and phosphoesters (polar 

headgroups). Methods were further tested on real samples of 

microbial cell membrane lipids of Bacillus subtilis. Capillary 

electrophoresis, gas chromatography and mass spectrometry 

methods were developed for phospholipid class ratio 

determination. 

 

4.1 Capillary electrophoresis 

 First, intact phospholipids were separated in non-aqueous 

capillary electrophoresis system [5]. Electrolyte was made of 

mixture of acetonitrile-propan-2-ol, 3:2 (v/v); 60 mmol.L
-1
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ammonium acetate, 0.3 % acetic acid. The standards of intact 

phospholipids are not soluble easily due to their polarity. 

Selecting of solvent, which is suitable to all of them, is 

complicated. Despite phospholipid standards had been 

separated successfully, real samples cannot be analyzed by this 

method. Phospholipid standards have defined fatty acyl 

composition but real samples of phospholipids contain a lot of 

fatty acids at unknown ratio. Moreover, phospholipid classes in 

real samples are formed by different chemical individuals 

which differ in molecular mass, shape and mobility in electric 

field. Due to these reasons, migration times of phospholipid 

standards and real phospholipids are generally incomparable 

because different fatty acids have strong impact on migration 

time. (Fig. 1.) 

  

Fig. 1 Electropherogram of membrane lipids (A; B) spiked with 

phosphatidylgylcerol (C) and phosphatidylethanolamine (D). Separation 

electrolyte: acetonitrol-propan-2-ol, 3:2 (v:v); 0,3 % acetic acid; 60 

mmol.L
-1

 ammonium acetate, spectrophotometric detection at 205 nm. 
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 Elimination of these disadvantages above led to analyses of 

proper polar headgroups – phosphoesters, which had been 

cleaved previously from glycerol backbone by specific 

regioselective enzyme phospholipase C. Because polar 

headgroups are esters of ortho-phosphoric acid, therefore 

anions, they can be analyzed in aqueous electrolytes except 

phosphate buffer, because phosphate is one of the analytes. 

Phosphoester molecules contain from 2 to 4 sites which can 

bear electric charge depending on pH. Then effective 

molecular charge can be from +1 to -3. Measurements were 

performed in wide pH interval from 4 to 11.5. Separation 

electrolyte pH must be selected in such way, that none of the 

analytes was neutral and their effective charges were so 

different to be distinguished by their electrophoretic mobility in 

electropherograms. 

 Low pH electrolytes (formate and acetate, pH < 4) were not 

suitable to ensure stable electroosmotic flow for reproducible 

results. In case of citric acid (pH 6), some phosphoesters 

cannot dissolute and the separation was poor. Basic electrolytes 

at pH 8 (MES) and 9 (tetraborate) were tested and the 

separation efficacy was still not sufficient. Finally, more basic 

buffer of pH 10 (CHES+Li
+
) showed to be the best option for 

repeatability and separation. Resolution of all the peaks was 

higher than 1.5, unfortunately, the peak symmetry gets worse 

with increasing migration time of the analytes. The reason of 

peak tailing of long time migrating analytes, owing to 

increasing difference of electrophoretic mobility of the analyte 

and the buffer anion. Using the electrolyte with strictly defined 

ion power, maintained by prescribed concentration of organic 

acid (CHES) and lithium cation with no further pH setting, is 

necessary for stable and repeatable electroosmotic flow. 

Increasing the electrolyte basicity further to pH 11.5 is 

unnecessary because all the analytes are deprotonated and the 
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differences in the electrophoretic mobilities of the analytes are 

too low to separate them efficiently. 

  

Fig. 2 Electropherogram on hydrolysed lysate of bacterial membrane (A) a 

equimolar mixture of phosphoesters (B); electroosmotic flow (1), 

phosphoethanolammine (2), phosphoserine (3), phosphoglycerol (4), 

phosphate (5); UV detection at 205 nm 

 

 The method setup at pH 10 (CHES/Li) was optimized [1] 

and validated on cell membrane lipids of Bacillus subtilis (Fig. 

2.). All the phosphoesters, corresponding to phospholipid 

classes of this bacteria, were found successfully in the samples. 

The phosphoglycerol-phosphoserine ratio corresponds to TLC 

analysis results of intact phospholipids [6]. Low 

phosphoethanolammine results were surprising because it 

should be the second most abundant phospholipid class, 

theoretically. The discrepancy could be a result of 

phosphoethanolamine molecule degradation by enzyme of low 

stereoselectivity because commercially supplied enzyme is 

certified on catalytic activity only but no on stereoselectivity. 

However, the selectivity analysis of the enzyme supplied 

extends the topic of this thesis. The only reason that can be 

surely excluded is the isolation process itself.  
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4.2 Gas chromatography 

 GC-MS analysis of trimethylsilylated derivates of 

phosphate, phosphoglycerol, phosphoethanolamine and 

phosphoserine was the next used method. Derivatization 

procedure was based on modification of the saccharides 

derivatization procedure [7]. 

 Because polar headgroups have in their molecule structure 

different function groups with active hydrogens (amino, 

hydroxy, etc.), two-step silylation derivatization is necessary. 

These two steps consist of using consecutive application of low 

and high reactivity silylation agents. Derivatization mixture of 

less reactive agent reaction activator and an aprotic solvent is 

used in the first step which reacts with hydroxyl groups. 

HMDS (hexamethyldisilazane), which is the less reactive 

agent, does not react with ammines. The more reactive agent 

BSTFA (N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide) is added in the 

second step for silylation of the amines. Only BSTFA alone 

cannot be used because its reaction with hydroxyls is too 

vigorous and undefined solid precipitate is formed. 

 Comparison of measured mass spectra of trimethylsilylated 

standards with NIST 2011 mass spectra library and previously 

published paper [8] yielded retention times of the analytes and 

were used for retention indices calculation. For each analyte 

characteristic m/z fragments were selected and used as 

qualitative marker together with the retention indices (Fig. 3.). 

The same procedure was used for trimethylsilylated fatty acids 

with odd carbon number (iso-and anteiso-) which are 

characteristic for Bacillus subtilis [9].  
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Fig. 3 Chromatogram of trimethylsilylated polar headgroups: 

phosphoglycerol (A), phosphoethanolamine (B) and phosphoserine (C) with 

selected m/z intensities. Measured on DB-5ms column (30 m x 0.25 mm x 

0.25 µm); 2.5 µL injection volume; injection temperature 250 °C, split 

1:250, temperature program: 60 °C, 2 min, 9 °C.min
-1

 to 250 °C, 5 min. 

 

 Separation efficacy of GC-MS with non-polar 

column (DB-5) was tested, and the method on polar 

headgroups was optimized [10]. Optimization included 

separation conditions to minimize the runtime without 

deterioration of resolution and the derivatization conditions to 

acquire the highest intensities for all the analytes. Next, this 

optimized method was used for fatty acid analysis because the 

fatty acids are analyzed by GC-MS routinely and the 

simultaneous analysis of fatty acids and polar headgroups 

could make the phospholipid analysis easier and save the time.

 Optimization of GC-MS separation was carried out with the 

help of chromatographic software EzGC 2.2 (Restek), which 

designs optimal temperature gradient according to the 

manually entered parameters. One method (see Fig. 4.) with 

resolution of 1.5 for branched fatty acid isomers and the lowest 
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analysis time was chosen from 16 million options. Fortunately, 

derivatized fatty acids elute after all the derivatized polar 

headgroups so this optimized method can be used both for 

simultaneous analysis and for polar headgroups analysis only. 

The analysis time of the latter is shorter correspondingly. 

 

Fig. 4 Chromatogram of silylated polar headgroups and fatty acids from 

derivatized phospholipids of bacterial cell membranes (A) and standard 

mixture (B): phosphoglycerol (1), phosphoethanolammine (2), 

phosphoserine (3), myristate (4), 13-methylmyristate (5), 

12-methylmyristate (6), palmitoleate (7), palmitate (8), 

15-methylpalmitate (9), 14-methylpalmitate (10), Oleate (11), Stearate (12); 

Temperature program: initial temperature 150 °C (1 min), 14 °C.min
-1 

to 

250 °C; MS detection at individual m/z, EI 70 eV 

 

 Derivatization of analytes was optimized using 

MINITAB 16 statistic software. First simple screening 

procedure showed which derivatization parameters had 

statistically significant impact to signal intensities. After series 

of experiments, optimal values of the derivatization parameters 
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were found by the program for the quantitation of single 

analytes and for their sum. 

 In that optimization phase, derivatization of fatty acid was 

completely omitted because their intensities are much higher 

that the polar headgroup ones. So the polar headgroup 

optimization was preferred. For the same reason optimization 

of phosphate signal was excluded. The main question for 

statistical results evaluation is whether whole group of 

phosphoesters (derivatized polar headgroups) or only one 

critical analyte should be evaluated, and so preferred over the 

others. 

 
Tab. 1 Silylation parameters 

Parameter Value 

HMDS/ACN ratio 1:1 

Volume of HMDS/ACN mixture (µl) 200 

Volume of trifluoroacetic acid (µl) 2,5 

Temperature of first derivatization step (°C) 100 

Time of first derivatization step (min) 60 

Volume of BSTFA (µl) 40 

Temperature of second derivatization step (°C) 100 

Time of second derivatization step (min) 15 

 

 Parameters optimized for the group of three phosphoesters 

(See Tab. 1) were chosen for the real sample analysis. Fig. 4 

shows that the intensities of polar headgroup derivatives are 

smaller than the intensities of even minor fatty acids. The ratio 

of peak areas of fatty acid derivatives is comparable with the 

detailed methyl-ester analysis [11], whereas in case of polar 

headgroups there are bigger differences compared to literature 

[12]. The reason could be in the comparison between TLC and 
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GC-MS analyses where non-linear dependence of intensity on 

concentration could be observed [13]. 

 

4.3 Mass spectrometry 

 The idea of direct injection of cell membrane phospholipids 

mixture on mass spectrometer resulted from HPLC and LC-MS 

experiments to determine the phospholipid class ratio. Because 

phospholipids hardly absorb any ultraviolet or visible light 

their determination is limited mostly to HPLC-mass 

spectrometry. Nevertheless, single phospholipid class cannot 

be characterized by single m/z value because they are a mixture 

of different chemical individuals, so MS detection has to be 

performed within a certain m/z interval, which fact lowers 

method sensitivity so much that these methods are not very 

suitable for daily and routine analyses. 

 The fact that some phospholipids from real samples are 

abundant and other phospholipids from the same phospholipid 

class are undetectable makes the determination of phospholipid 

class ratio very difficult. Direct injection mass spectrometry 

was used instead of LC-MS to improve the limit of 

quantification. This method is most suitable in the case of 

analysis of real samples which had been previously screened 

for known m/z fragments to be searched and measured. These 

reasons make the method useful tool for long-time monitoring 

and for evaluation of changes of external conditions on 

biomembranes [14]. In optimal case the first analysis of the 

sample could be carried out with chromatography. 

 Molecular masses of polar headgroups differ to each other 

in another way compared to fatty acids, therefore the confusion 

in their classification into wrong phospholipid class can be 

excluded. Knowing the composition of fatty acids and polar 
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headgroups, all theoretically possible phospholipids can be 

calculated and their molecular masses too. 

 Genetically modified strain Bacillus subtilis SDB206 [15] 

can theoretically produce about one hundred individual 

phospholipids, molecular masses of which are between 591 to 

790 m/z. Because of variable phospholipid composition (mostly 

fatty acids), only 23 fragments corresponding to phospholipids 

were detected (Tab. 2). The remaining phospholipids are either 

not produced at all or their production is negligible. This 

cannot be confirmed neither by mass spectrometry nor by 

chromatography only. Nevertheless, the results offer an 

opportunity to compare abundance of the most intense 

fragments with the most abundant polar headgroups (or fatty 

acids), and if the ratio of summed fragment intensities of 

corresponding phospholipid classes  is comparable with the 

results of  phospholipid class ratio obtained by TLC method. 

Direct injection mass spectrometry is a semi-quantitative 

method and the calibration would demand presence of all 23 

standards of these phospholipids, however they are not 

commercially available. So both the results are comparable 

only partially. Despite of these disadvantages, phosphoglycerol 

was confirmed as the most abundant phospholipid in the 

membrane, and phosphoserine determination was comparable 

between mass spectrometry and chromatography. The lower 

phosphoethanolammine abundancy compared to TLC could be 

explained by discrimination of nitrogen containing 

phospholipids with respect to anionic ones. 
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Tab. 2 Relative intensities of phospholipid fragments 

m/z phospholipid Relative ratio (%) 

591 PA C14 x C14 00.9 

647 PA C15 x C17 02.5 

671 PA C16:1 x C18:1 03.1 

673 PA C16 x C18:1 03.9 

674 PE C15 x C16:1 03.8 

690 PE C16 x C16:1 02.5 

693 PG C15 x C15 15.5 

699 PA C18:1 x C18:1 02.5 

701 PA C18 x C18:1 02.5 

707 PG C15 x C16 09.0 

718 PE C16 x C18:1 01.3 

719 PG C16 x C18:1 04.5 

720 PE C17 x C17 06.3 

721 PG C15 x C17 20.9 

730 PE C17 x C18 00.1 

732 PS C16 x C16:1 03.2 

733 PG C18:1 x C15 05.9 

735 PG C16 x C18:1 01.7 

746 PE C18 x C18:1 01.6 

747 PG C16 x C18:1 02.2 

748 PS C15 x C18 02.5 

774 PS C16 x C18:1 00.9 

775 PG C18 x C18:1 02.9 

 

5. Conclusions 

 Fast, sensitive, robust instrumental methods for analysis 

of phosphoethanolamine, phosphoglycerol, 

phosphoserine and phosphate by gas chromatography 

and capillary electrophoresis were developed. 

 These methods are useful for determination of 

phospholipid class ratio of cell membrane lipids of 
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Bacillus subtilis production strain. These methods can 

be used for real samples of matrices with similar 

phospholipid class composition. 

 GC-MS was optimized with respect to shorter runtime 

and lower chemicals consumption. Beside this, 

chromatographic parameters were tested to combine 

analyses of fatty acids and polar headgroups in single 

chromatographic run. 

 Simultaneous analysis of polar headgroups and fatty 

acids is not only faster but it does not demand dual 

sampling. So, the sample, which is often of very low 

volume, does not need to be divided in two portions. 

Finally, the sampling frequency is lowered. 

 Non aqueous capillary electrophoresis of intact 

phospholipids is not suitable method because fatty acid 

composition has strong influence on electrophoretic 

mobility. 

 Liquid chromatography can be used for separation of 

intact phospholipids but mass spectrometry detector is 

necessary for mobile phases absorbing light below 

200 nm. Solvents with high optical absorbance cannot 

be used neither as solvents, or chemicals of low quality.  

UV detection has high limits of quantification, probably 

due to the high background absorption and then the 

analysis is relatively complicated. 

 Intact phospholipids can be determined by direct 

injection mass spectrometry. MALDI is not a suitable 

ionization technique for the phospholipid class ratio 

determination because cocrystalization of matrix and 

the sample is not sufficiently homogenous and the 

result collection is very time demanding. Multimode 

APCI+ESI seems much better for these purposes, 
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however, phosphatidyethanolamine and 

phosphatidylserine (both contain nitrogen) exhibit 

lower intensities. 

 Direct injection mass spectrometry can differentiate 

dozens of phospholipids as chemical individuals, and 

classify them into phospholipid classes precisely. 

 Direct injection mass spectrometry cannot be used for 

quantification but in comparison with other methods the 

area/mass factor of acid phospholipids is higher than 

the nitrogen containing phospholipids. 
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