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Abstrakt 
 
   Hlavním cílem této diplomové práce byl vývoj metody pro kontinuální stanovení 

arsenoglutationových komplexů (As-GS komplexů) společně s jednoduchými speciemi 

arsenu během jedné analýzy. Základní technikou pro analýzy As-GS komplexů byla 

metoda HPLC-ICP-MS se separační kolonou s reverzní fází (C18). Problém se separací 

jednoduchých specií byl překonán rozšířením systému o postkolonové generování 

s kryogenním záchytem (HG-CT). Vzniklý systém HPLC/HG-CT-ICP-MS poskytuje 

množnost komplexní analýzy všech výše zmiňovaných analytů. Dle současně dostupných 

zdrojů jde o inovativní systém, na kterém vůbec poprvé došlo k separaci všech 

jednoduchých specií arsenu (iAs, MMAs, DMAs) společně s As-GS komplexy. Tato 

kombinace je velmi užitečná pro studium všech produktů enzymatické reakce během jedné 

analýzy. Za daných podmínek bylo dosaženo meze detekce pro As-GS komplexy  

1,9 pg cm-3 v systému RP-HPLC-ICP-MS (mez stanovitelnosti 6,5 pg cm-3) při citlivosti 

468 CPS s pg-1. Systém HG-CT-ICP-MS poskytl mez detekce pro iAs 1,2 pg cm-3  

při citlivosti 1121 CPS s pg-1, pro MMAs 0,043 pg cm-3 při citlivosti 895 CPS s pg-1  

a pro DMAs 0,076 pg cm-3 při citlivosti 926 CPS s pg-1.  

   Daná metoda byla aplikována pro dosažení dalšího z cílů, studium cesty enzymatické 

syntézy komplexů arsenu pomocí AS3MT za předem určených podmínek. Během prvních 

25 minut byly v reakční směsi pozorovány všechny As-GS komplexy, přestože jejich 

intenzity byly velmi nízké. Po hodině byl v reakční směsi pozorován již pouze komplex 

DMAs(GS), jehož množství v reakční směsi postupně s časem klesalo, nicméně stopové 

množství bylo pozorováno i po 24 h.  

   UV detektor byl vyhodnocen jako nevhodný pro stanovování As-GS komplexů z důvodu 

nízké citlivosti (mez detekce 0,83 µg cm-3).  
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   Arsen, arsenoglutationové komplexy, metylace arsenu, vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, generování 

hydridů s kryogenním záchytem, speciační analýza 



 

- 5 - 
 

Abstract 
 
   The main aim of this thesis was the development of conjugation of existing methods  

for analysis of arsenic-glutathione complexes (As-GS complexes) together with simple 

arsenic species (iAs, MMAs, DMAs) during simple run. The basic technique for analysis 

of As-GS complexes was the HPLC-ICP-MS method with a reverse phase separation 

column (C18). The separation problem of simple species has been overcome by extending 

of system by postcolumn hydride generation with cryotrapping system (HG-CT).  

The resulting HPLC/HG-CT-ICP-MS system provides a complex analysis of all  

the above-mentioned analytes. According to the currently available resources, it is  

an innovative system, where for the first time all the simple arsenic species (iAs, MMAs, 

DMAs) and the As-GS complexes were separated. 

   Under the given conditions, the detection limit for the As-GS complexes of 1.9 pg cm-3 

in the RP-HPLC-ICP-MS system (a quantification limit of 6.5 pg cm-3) was achieved  

at a sensitivity of 468 CPS s pg-1. The HG-CT-ICP-MS system provided a detection limit 

for iAs of 1.2 pg cm-3 at a sensitivity of 1121 CPS s pg-1, for MMAs of 0.043 pg cm-3  

at a sensitivity of 895 CPS s pg-1 and for DMAs of 0.076 pg.cm-3 at a sensitivity  

of 926 CPS s pg-1.   

   This method was applied to achieve another aim, studying the pathways of enzymatic 

synthesis of arsenic complexes using AS3MT under strictly determined conditions. During 

the first 25 minutes, all As-GS complexes were observed in the reaction mixture, although 

their intensities were very low. After an hour, only the DMAs(GS) complex was observed 

in the reaction mixture. Its amount gradually decreased over time in the reaction mixture, 

but the trace amounts were observed even after 24 hours. 

The UV detector was found to be unsuitable for determination of As-GS complexes 

because of low sensitivity (detection limit 0.83 μg cm-3).  
 

 
Key words 

 
   Arsenic, arsenic-glutathione complexes, arsenic methylation, high performance liquid 

chromatography, inductively coupled plasma – mass spectrometry, speciation analysis,  

hydride generation – cryotrapping 
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1. Seznam zkratek a symbolů 

 

AAS   Atomová absorpční spektrometrie 
AC    Střídavý elektrický proud 
ACN    Acetonitril 
AES    Atomová emisní spektrometrie 
AFS   Atomová fluorescenční spektrometrie 
As-GS   Arsenoglutationové komplexy 
As(GS)3   Arsentriglutation 
AS3MT = Cyt19 Arsen(3+)methyltransferáza 
ATSDR                  Agentura pro toxické látky a registr nemocí  

        (Agency for Toxic and Substances and Disease Registry) 
DC   Stejnosměrný proud 
DIW   Deionizovaná voda 
DMAs   Dimethylarsen 
DMAs(GS)   Dimethylarsenglutation 
DMPS   Dimercaptopropansulfonát 
ESI-MS   Hmotnostní spektrometrie s elektrosprejovou ionizací 
EU   Evropská Unie 
FA   Kyselina mravenčí 
GSH   Redukovaný glutation 
GS-SG   Oxidovaný (dimerizovaný) glutation 
HG-CT   Generování hydridů s kryogenním záchytem  
HPLC   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
iAs   Anorganický arsen  
ICP-MS   Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
IE-HPLC   Iontově výměnná vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
IP-HPLC   Iontově párová vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
MF   Mobilní fáze 
MMAs   Monomethylarsen 
MMAs(GS)2  Monomethylarsendiglutation 
PNP   Purin-nukleosid-fosforyláza 
RP-HPLC   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzní fází 
SAM   S-adenosyl-L-methionin 
TCEP   Tris(2-karboxyethyl)fosfin hydrochlorid 
TGLA   Kyselina thioglykolová 
TMAsO   Trimethylarsen oxid  
tR    Retenční čas 
tv    Teplota varu    
US-EPA   Agentura na ochranu životního prostředí Spojených států amerických 
            (United States – Environmental Protection Agency) 
Vc    Celkový objem 
WHO   Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 



 

- 9 - 
 

2. Úvod 

 
   Ultrastopová stanovení arsenu jsou v dnešní době silně vyžadována, především kvůli 

jeho toxicitě a karcinogenitě. Jeho toxicita však závisí především na druhu sloučeniny  

a oxidačním stavu arsenu. Obecně víceméně platí, že anorganický arsen je toxičtější  

než organické formy a zároveň trojmocné specie jsou toxičtější než pětimocné.  

To je důvodem, proč je zapotřebí vyvíjet metody, které nestanoví pouze celkový arsen,  

ale jednotlivé specie arsenu. Vliv speciační analýzy stále roste. 

   Arsen je možné stanovit pomocí řady instrumentálních metod založených na různých 

principech. Vedle atomové absorpční spektrometrie, kterou lze využít též ve spojení 

s generováním hydridů, je vhodná metoda pro speciační analýzu arsenu především 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně 

vázaným plazmatem (HPLC-ICP-MS). Nicméně ani spojení HPLC s ICP-MS dosud 

neposkytovalo možnost vzájemné separace a stanovení jednoduchých specií arsenu iAs, 

MMAs, DMAs a jednotlivých arsenoglutationových komplexů, intermediátů 

pravděpodobně vznikajících při metabolismu arsenu u savců. Právě vývojem metody,  

která by poskytovala takovouto možnost, se zabývala tato diplomová práce.  

 

 

 

 

 

2.1 Cíle práce 

   Cíle této diplomové práce jsou: 

• Nalezení vhodné kombinace již zavedených postupů pro vznik komplexní 

metody, která by poskytovala možnost souběžně separovat a stanovit  

jak jednoduché specie arsenu (iAs, MMAs, DMAs), tak i jednotlivé 

arsenoglutationové komplexy 

• Stanovení analytických charakteristik metody 

• Aplikace metody na studium enzymatické methylace arsenu 
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3. Teoretická část 

 

3.1 Arsen 

   Arsen (latinsky arsenicum, z řeckého arsenicon)  společně s antimonem a bismutem tvoří 

část 15. skupiny periodické tabulky prvků a všechny byly známy ještě před volným 

fosforem (1669) či dusíkem (1772). 1 Izolace arsenu je někdy připisována sv. Albertu 

Velikému (Albertus Magnus), který ve svém experimentu zahříval nerost As2O3 s mýdlem  

(13. st.). 1,2 Většinový arsen je na Zemi vázán ve formě minerálů – ať už se jedná o sulfidy 

(As4S4 či As2S3), oxidy (As2O3) či další formy, celkově tvoří až 200 různých forem 

minerálů. 3 Elementární arsen je v průmyslovém měřítku získáván tavením FeAs2  

nebo FeAsS při 650 – 700°C a za nepřítomnosti vzduchu a kondenzací sublimovaného 

prvku dle rovnice:  

   FeAsS → FeS + As (g) → As (s) (1) 

   Z hlediska klasifikace je arsen řazen mezi metaloidy či polokovy. 1,4 Arsen je látka  

se širokospektrálními účinky. V historii bylo popsáno mnoho případů, ve kterých byl 

arsen, také přezdívaný jako král jedů, využit v travičství jako jed, především ve formě  

As2O3 – oxid arsenitý, zvaný též jako otrušík či arsenik. Na druhou stranu si arsen našel 

místo i v medicíně, kde je využíván při léčbě trypanozomiázy neboli spavé nemoci a akutní 

promyelocytární leukémie. Zcela zásadní pokrok byl zaznamenán, když v roce 1909  

Paul Ehrlich a Sachachiro Hata přišli s novým terapeutickým objevem pro léčbu syfilis, 

Salvarsanem, který byl oslavován jako „arsen, který zachránil“. 3,4,5,6,7 

   Během První světové války bylo více než 1,3 milionu lidí zraněno a přibližně 90 000 lidí 

usmrceno pomocí chemických bojových plynů. Vedle fosgenu a chloru šlo také o Lewisit, 

což je chemická sloučenina arsenu, vyvinutá v roce 1918 americkou armádou. Chemicky 

jde o molekulu dichlor(2-chlorvinyl)arsan. 5 Další využití arsen nacházel například 

v hutnictví či jako součást pesticidů. Obě tato odvětví vytváří podmínky pro expozici lidí 

arsenem, což je pro něj rizikové a podrobněji o tomto problému pojednává kapitola 3.1.1. 4 
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Obr. 3.1 : Přehled nejčastěji se vyskytujících specií arsenu v jejich neiontové formě 4 

 

3.1.1 Arsen a dopad na životní prostředí 
   Arsen je lidským toxinem a dobře známým karcinogenem, který ovlivňuje milióny 

životů po celém světě právě kvůli svým silným chronickým účinkům na zdraví. Je řazen 

zcela na vrchol seznamu nebezpečných látek dle ATSDR (Agency for Toxic  

and Substances and Diesease Registry) a US-EPA (United States Environmental Protection 

Agency). Po požití je většina arsenu vyloučena z těla. Část se však kumuluje v těle  

a případně spouští škodlivé účinky včetně rakoviny kůže, plic či močového měchýře, 

keratózu, pigmentaci kůže, kardiovaskulární onemocnění či hypertenzi. Arsenikóza  

se vyskytuje především u lidí požívající kontaminovanou vodu například v oblastech 

Západního Bengálska a Bangladéši. 8,9,10,11. Maximální povolená hodnota by dle EPA, 

WHO i EU neměla překročit 10 μg dm-3. 10 Mořská voda běžně obsahuje 1 - 8 µg dm-3 

arsenu. Hlavní chemickou formou, v níž se arsen zdá být termodynamicky stabilní, je iAsV. 

Poměr mezi iAsV a iAsIII by v okysličené mořské vodě při pH 8,1 měl dle 

termodynamického výpočtu být 1026 : 1. Ve skutečnosti se ale tento poměr pohybuje 

v rozmezí 0,1 : 1 až 10 : 1. Takto vysoký a neočekávaný obsah arsenitého iontu je 

způsoben biologickou redukcí v mořské vodě. 2 
   Dalším a hlavním způsobem profesní expozice arsenu je vdechování, kterému je člověk 

vystaven v několika průmyslových odvětvích včetně těžebního, farmaceutického, 

pesticidního, sklářského či mikroelektronického. 12 Ve vzduchu je arsen převážně 
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absorbován na částicích a je obvykle přítomen jako směs arsenitých a arseničných iontů. 

Organické specie arsenu mají zde zanedbatelný význam, s výjimkou oblastí aplikace 

pesticidů či v místech, kde dochází k biotické aktivitě. Přesto je lidská expozice arsenu 

vzduchem obecně velmi nízká a jeho koncentrace se zde pohybuje v rozmezí  

od 0,4 – 30 ng m-3. Například dle US-EPA odhadovaná průměrná expozice ve vzduchu  

v USA činí 6 ng As m-3. 2 

   Další významná cesta arsenu vede do lidského těla skrze potraviny. Klíčové organické 

sloučeniny arsenu, které lze běžně nalézt v potravinách, zahrnují MMAsV, DMAsV, 

arsenobetain, arsenocholin, arsenolipidy a arsenocukry. MMAsV a DMAsV se vyskytují 

především u různých druhů ryb, měkkýšů a krabů, ale často jen na velmi nízkých  

úrovních. 4  Nejčastější expozice vysokých hladin arsenu v potravinách jsou především 

prostřednictvím rýže a mořských plodů ve formě arsenobetainu, rostlinných produktů  

ve formě arsenocukrů. 13,14 

   V životním prostředí a biologických systémech je přítomno více než 20 forem arsenu. 

Toxicita jednotlivých specií se však velmi liší. Právě na základě odlišné toxicity 

jednotlivých forem je zapotřebí provádět speciační analýzu. Nutno podotknout, že většina 

forem je toxických, ale jsou i formy arsenu, které jsou netoxické – takovým příkladem je 

např. arsenobetain. Ze studie Petricka et al. 15 je patrné, že toxicita určitých forem arsenu 

na lidské hepatocyty je následující: MMAsIII > iAsIII > iAsV > MMAsV = DMAsV. Z těchto 

dat je patrné, že MMAsIII, jakožto meziprodukt methylace anorganického arsenu 

(podrobněji popsáno v kapitole 3.1.2), je vysoce toxický a právě tento fakt vyvolává 

otázku, zda-li je methylace anorganického arsenu skutečně detoxikační proces. 12,15  

Ze studie Petricka et al. 15 je patrné, že meziprodukt MMAsIII je 26x toxičtější pro lidské 

hepatocyty než iAsIII. Dle Lin et al. 16 je MMAsIII více než 100x účinnější in vitro inhibitor 

thioredoxin reduktázy, než iAsIII. Větší toxicita trojmocných specií je zřejmě dána  

i faktem, že právě tyto formy mají vyšší afinitu k thiolovým skupinám obsažených 

v proteinech ve srovnání s pětimocnými metabolity. 17  Jiné zdroje tvrdí, že toxicita daných 

specií arsenu odpovídá následujícímu pořadí: arsany > iAsIII > organický AsIII > iAsV > 

R4As+ (kde R je alkylový zbytek) > kovový arsen. 18  Studie od Vega et al. poskytuje 

následující pořadí toxicit: iAsIII > MMAsIIIO > DMAsIIIGS > DMAsV > MMAsV > iAsV. 19  

   Jednotlivá pořadí se mohou studie od studie mírně lišit, ale jak již bylo zmíněno a co je 

všeobecně uznáváno je fakt, že rozpustné anorganické specie arsenu jsou toxičtější  

než organické specie a iAsIII je více toxické než iAsV. Tento fakt platí pro lidi i zvířata 

zároveň, avšak pro rostliny může mít iAsV toxičtější účinky, než-li pro faunu. 20     
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   Arsen a selen jsou vzájemní antagonisté a každý z nich působí proti toxicitě toho 

druhého. Arsen však také může v lidském těle zasahovat do metabolické dráhy selenu. 2 

  

3.1.2 Metabolismus arsenu 
   V dnešní době je obecně známo, že anorganický arsen je u lidí metabolizován 

opakovanou reduktivně – oxidativní methylací převážně na MMAsV a DMAsV.  

Nicméně jsou i takové živočišné druhy, u kterých je DMAsV  dále methylován a výsledný 

metabolit převeden až na formu trimethylarsen oxid (TMAsO). 21,22,23  Jsou známé též  

i případy, ve kterých se v moči pacientů trpící arsenikózou ze Západního Bengálska 24  

a Rumunska 25 objevily metabolity DMAsIII a MMAsIII.  

   Jak již bylo zmíněno v předešlé podkapitole, dříve byla methylace arsenu považována  

za detoxikační proces, jelikož methylované specie MMAsV a DMAsV jsou méně toxické,  

než-li anorganický arsen. Nedávno se však prokázalo, že methylace arsenu je spíše proces 

bioaktivační, neboť toxicita vzniklých meziproduktů MMAsIII a DMAsIII je řádově vyšší 

než pro iAsIII. 15,26,27  

   Významnou roli v metabolismu arsenu hraje S-adenosyl-L-methionin (SAM), 

redukovaný glutation (GSH) a také enzym arsen(3+)methyltransferáza (AS3MT). SAM je 

donor methylové skupiny, zatímco GSH zaujímá roli nezbytného redukčního činidla. 23,28 

Na principu arsenové reduktázy pracuje též i purin-nukleosid-fosforyláza (PNP), jejíž vliv 

byl pozorován při in vitro redukci iAsV na iAsIII. Nicméně tato látka nenapomáhala 

katalyzovat konverzi MMAsV na MMAsIII. 29  Lin et al. se podařilo izolovat a přečistit 

SAM-dependentní arsenovou methyltransferázu z cytosolu krysích jater a následně zjistit, 

že jde o homolog s lidským Cyt19.30 I když je enzymu AS3MT přiřazována klíčová role 

při metabolismu arsenu v lidském těle, je znám příklad, kdy obdobnou roli zastal 

methylvitamín B12 (methylkobalamin). V přítomnosti thiolových sloučenin a iAsIII 

docházelo k in vitro přeměně na značné množství MMAs a v menší míře i na DMAs 

v nepřítomnosti enzymu. Této neenzymatické methylaci anorganického arsenu pomocí 

methylkobalaminu napomáhalo zvýšené množství přítomného dimercaptopropansulfonátu 

(DMPS) a seleničitanu sodného. Dále bylo zjištěno, že včetně GSH napomáhají arsenové 

methylaci též i další dithiolové sloučeniny. 31  Naopak u několika druhů primátů, jako jsou 

kosmani, kočkodani, tamaríni či šimpanzi nebyla objevena účinná arsenová 

methyltransferáza a nevylučují tak monomethylované ani dimethylované specie arsenu  

do moči. Tento jev nebyl spojen s citlivostí těchto zvířat na arsen. 32 
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   Zcela zásadní je však pro nás pochopení metabolismu arsenu u lidí. Přesná metabolická 

dráha nejspíš není dosud známa, nicméně její obeznámení je pro posouzení toxicity arsenu 

a pro biomedicínu obecně velmi potřebná. V průběhu let se teorie diverzifikovaly. 

V dnešní době jsou známé 3 teorie, z nichž první, od Challengera z roku 1945, a druhá od 

Hayakawy z roku 2005 byly zřejmě překonány nejnovější teorií, se kterou přišel 

Naranmandura se Suzukim v roce 2006. O všech třech metabolických drahách bude 

pojednáno níže.  

 

3.1.2.1 Challengerova reduktivně – oxidativní methylační dráha 

   První všeobecně uznávanou metabolickou dráhou arsenu se stala ta, která byla navržena 

F. Challengerem v roce 1945, ve které dochází k řadě redukcí a oxidací spojených 

s methylací. 33  Podrobněji je tato dráha popsána pomocí obrázku 3.2. 

 
    
Obr. 3.2 : Reduktivně-oxidativní methylační dráha anorganického arsenu u savců z roku 

1945. 34 

  
  Jak je z obrázku patrné, tato dráha se skládá z řady redukcí pentavalentních na trivalentní 

specie následovaných oxidativní methylací. Pozdější experimenty však odhalily 

skutečnost, že v lidské moči se vyskytují převážně pětimocné methylované specie arsenu, 
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které tím pádem nejsou pouhými intermediáty, ale samotnými produkty, což pomohlo 

vyvrátit pravost této metabolické dráhy. 35  

 

3.1.2.2 Hayakawova metabolická dráha arsenu obsahující  

         arsenoglutationové komplexy 

   Druhou uznávanou teorii metabolické dráhy arsenu publikoval Hayakawa v roce 2005. 

Tato metabolická dráha zahrnuje arsenoglutationové komplexy (As-GS), kde je GSH 

nezbytnou komponentou pro podporu arsenové methylace pomocí AS3MT. Bylo 

předpokládáno, že pentavalentní methylované specie arsenu vznikaly oxidací trivalentních 

specií ještě během methylační reakce. To je jeden z rozdílů v porovnání s metabolickou 

dráhou navrženou Challengerem. Tato metabolická dráha demonstrovaná Hayakawou 

přináší dojem logičtější biotransformační dráhy. Je v ní naznačeno, že As-GS komplexy 

jsou hlavními substráty pro enzym AS3MT a také, že meziprodukt arsentriglutation 

[As(GS)3] může být dále methylován na methylarsendiglutation [MMAs(GS)2]  

a dimethylarsenglutation [DMAs(GS)], tedy specie v trivalentní formě pomocí AS3MT, 

SAM a nadbytku GSH. 23  Nicméně arsenoglutationové komplexy jsou nestabilní molekuly 

a proto byla předpokládána jejich oxidace až na DMAsV, hlavní metabolit nalezený v moči 

savců. 2,36  Schéma metabolické dráhy dle Hayakawy je zobrazeno na obr. 3.3. 

 
Obr. 3.3 : Navrhovaná metabolická dráha pro anorganický arsen u savců dle Hayakawy 

z roku 2005. 23 
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3.1.2.3 Metabolická dráha navržená Naranmandurou 

   S další a dosavad poslední metabolickou dráhou pro anorganický arsen u savců navrhl 

Naranmandrura v roce 2006. Tento model vychází z předpokladu, ve kterém je trivalentní 

anorganický arsen vázán na tělní proteiny během postupné reduktivní methylace pomocí 

AS3MT a v přítomnosti GSH a SAM. Nicméně konečnými produkty této biotransformační 

cesty jsou MMAsV a DMAsV, stejně jako tomu bylo u metabolické dráhy navržené 

Hayakawou. 34  Schéma této metabolické dráhy znázorňuje obr. 3.4.  

   Důležitým bodem při tvorbě této metabolické dráhy bylo především odhalení faktu,  

že trivalentní arsenové sloučeniny mají větší afinitu k thiolovým skupinám proteinů,  

než-li k thiolové skupině nacházející se na GSH. 37,38 To je dáno tím, že thiolová funkční 

skupina proteinu je fyziologicky stabilnější, než thiolová skupina GSH ve spojení 

s arsenem. 17,38,39   Nicméně bylo pozorováno, že za určitých podmínek se na biomolekuly 

mohou vázat také pětimocné specie arsenu. 40   

 
Obr. 3.4 : Metabolická dráha anorganického arsenu u savců navržená Naranmandurou 

v roce 2006. 34 
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3.1.3 Stabilita specií arsenu 
   Při provádění speciační analýzy je zapotřebí mít povědomí o stabilitě jednotlivých specií. 

Je nezbytné vyhnout se rozkladu specií či jejich přeměně na jinou formu. Toho lze 

dosáhnout pouze při šetrném zacházení se vzorky, správném skladování či konzervaci. 

Udržet vzorky stabilní je problém, který je řešen již desítky let. Vliv na stabilitu specií má 

především pH, teplota skladování, extrakce, materiál nádobky, ve které je vzorek 

uchováván či zda-li je vzorek skladován na světle nebo ve tmě. 41,42  Důležitým faktorem je 

také samotná koncentrace specie, při které je uchovávána. Obecně platí, že stabilnější 

roztoky jsou ty koncentrovanější. 43 

   Stabilitou methylovaných specií MMAsIII a DMAsIII v deionizované vodě a v lidské 

moči se zabýval Gong et al. 45  Ve své studii uvádí, že snížením teploty skladování  

na -20 °C nebo alespoň na 4 °C napomáhá zlepšit stabilitu těchto specií, na rozdíl  

od pokojové teploty, která je pro skladování nevhodná. Za nižších teplot je zpomalena 

přeměna MMAsIII na MMAsV. V menší míře je také omezena přeměna z DMAsIII  

na DMAsV. Matričně vhodnějším materiálem pro skladování je deionizované voda 

v porovnání s lidskou močí. MMAsIII v deionizované vodě a při teplotách 4 nebo -20 °C 

bylo relativně stabilní po dobu 4 měsíců, přičemž méně než 10 % MMAsIII zoxidovalo  

na MMAsV, zatímco v moči a za stejných teplot došlo k větší než 90% přeměně MMAsIII 

na MMAsV během 5 měsíců. Při 25 °C byl veškerý MMAsIII v lidské moči přeměněn  

na MMAsV během jednoho týdne. DMAsIII je dokonce ještě více nestabilní specie.  

Větší nestabilita DMAsIII oproti MMAsIII je pravděpodobně dána nárůstem elektronové 

hustoty specie v důsledku přítomnosti další methylové skupiny. Specie tím má větší 

tendenci oxidovat se. Na stabilitu trojmocných methylovaných specií arsenu má velký vliv 

především teplota skladování a matrice, ve které se analyt nachází. 44   

Pro dlouhodobé skladování MMAsIII a DMAsIII je doporučeno uchovávat dané specie  

až při -80 °C, při kterých vydrží zcela stabilní. 45  Ve srovnání s předešlými speciemi  

se vodné roztoky iAsIII, iAsV, MMAsV a DMAsV zdají být stabilnější, pokud jsou 

uchovávány v tmavém prostředí a alespoň při 3 °C. Během dvou týdnů nebyla pozorována 

žádná přeměna specií. 46 

   Zcela klíčové pro tuto diplomovou práci je porozumět stabilitě arsenoglutationových 

komplexů. Stabilita všech tří komplexů byla pozorována při dvou teplotách (4 a 25 °C)  

a třech různých pH (8,3; 6,5; 2,5) ve studii Raab et al. 47 Všechny tři komplexy rozpuštěné 

v uhličitanu amonném (pH 8,3) byly kompletně rozloženy během 20 min při obou 
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teplotách. V případě, kdy byly komplexy rozpuštěny v deionizované vodě (pH 6,5)  

a skladovány po dobu 6h při teplotě 4° C byl nejméně stabilní komplex DMAs(GS), 

následovaný As(GS)3 a nejstabilněji se jevil komplex MMAs(GS)2. Při 25 °C stabilita 

komplexů opět razantně poklesla. Jako nejvhodnější podmínky se jeví rozpuštění  

v 0,1% (v/v) kyselině mravenčí (pH 2,5) a uskladnění při 4°C. Po dvanácti hodinách byla 

výtěžnost methylovaných komplexů stále 100%, zatímco pro As(GS)3 činila 95 %.  

Při 25 °C stabilita všech komplexů opět poklesla, nýbrž náchylnějšími na vyšší teploty jsou 

methylované komplexy. 47  Kala et al. zkoumal stabilitu arsenoglutationových komplexů 

ve žluči (pH 8,0) a zjistil, že komplex As(GS)3 je nejméně stabilní komplex s poločasem 

rozpadu okolo 20 min, zatímco methylované arsenoglutationové komplexy byly mnohem 

stabilnější a jejich poločas rozpadu činil téměř 40 min. 48 V předešlé studii 47, ve které byl 

použit uhličitan amonný s pH (8,3) symbolizující podmínky v žluči, byly poločasy rozpadu 

značně kratší. Jedním z možných vysvětlení je fakt, že samotná žluč může obsahovat další 

molekuly, které pomáhají stabilizovat námi zkoumané komplexy. 48  Kobayashi et al. 49 

studoval As(GS)3 a MMAs(GS)2 ve žluči potkanů a došel k závěru, že se tyto komplexy 

hydrolyzují na iAsIII, respektive na MMAsIII v nepřítomnosti GSH, zatímco komplex 

DMAs(GS) nebyl ve žluči detekován. 17,49  Dále vypozoroval skutečnost, že při podání 

arsenu dochází k samovolnému vzrůstu koncentrace GSH ve žluči a při dalším umělém 

navýšení koncentrace GSH byla sledována zvýšená stabilita komplexů. 49   Dalším 

faktorem ovlivňujícím stabilitu komplexů je jejich samotná koncentrace, která je úměrná 

stabilitě. 50   Velikost poločasů rozpadu se u jednotlivých komplexů studie od studie liší, 

ale celkově lze komplexy dle stability v kyselém prostředí (pH 2) seřadit následovně: 

DMAs(GS) > MMAs(GS)2 > As(GS)3. Lze tedy pozorovat opačný trend v porovnání 

s jednoduchými trojmocnými speciemi arsenu. To i s ohledem ke zjištění  

Yehiayan et al. 51, že As(GS)3 je více stabilní při pH 2, zatímco MMAs(GS)2 a DMAs(GS) 

při pH 4,3. 51,52   

   Se vzorky obsahující specie arsenu je tak zapotřebí zacházet velmi opatrně, analyzovat je 

ihned, jak je to možné a vyvarovat se vychýlení od optimálních podmínek. Jak již bylo 

řečeno, mezi nejdůležitější faktory pro zdárnou analýzu patří permanentně nízká teplota  

(4 °C pro analýzu; až -80 °C pro dlouhodobější uchovávání), kyselé pH (okolo 2,5) 

případně i materiál, ve kterém jsou specie uchovávány.  
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3.2 Glutation 

   Chemicky se jedná o tripeptid poskládaný z aminokyselin kyseliny glutamové, cysteinu  

a glycinu. Syntéza GSH je postupně katalyzována dvěma cytosolickými enzymy:  

γ-glutamylcysteine syntetázou a glutation syntetázou. Tento tripeptid je díky svému 

výjimečnému složení částečně chráněn před degradací aminopeptidázou.  

   Jde o hlavní nízkomolekulární thiolovou sloučeninu vyskytující se v těle živočichů  

i rostlin. GSH postrádá toxicitu spojenou s cysteinem, což z této sloučeniny činí vhodný 

thiolově redoxní pufr pro udržení daného thiolového/disulfidového redoxního potenciálu 

uvnitř buněk. Jde o centrální antioxidant, který hraje důležitou roli při ochraně buněk před 

peroxidy, volnými radikály či těžkými kovy. Celkově je GSH důležitým mediátorem 

toxicity kovu kvůli relativně vysoké afinitě kovů k thiolové skupině. Ačkoli GSH může 

chelatovat kovy a snížit tak jejich celkovou dostupnost a tím snížit jejich toxicitu, může 

také usnadnit jejich transport přes biologické membrány a tím na druhou stranu 

zintenzivnit toxicitu v cílových orgánech. Dále má GSH klíčovou roli při transportu 

acylových skupin, především aminokyselin v ledvinách. V neposlední řadě slouží také jako 

zdroj cysteinu. Role GSH při metabolismu arsenu, kde jeho přítomnost napomáhá 

methylaci anorganického arsenu, byla již zmiňována v podkapitole 3.1.2. Nedostatek GSH 

přispívá k oxidativnímu stresu, který hraje klíčovou roli při stárnutí a patogenezi mnoha 

onemocnění včetně Kwashiorkoru, Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, rakoviny, 

AIDS, HIV, onemocnění jater, cystické fibrózy, srpkovité anémie, mrtvice, infarktu  

či diabetu. 53,54,55 

   Ve tkáních, buňkách a plazmě je glutation přítomný v mnoha dalších formách, nikoliv 

pouze jako redukovaná forma glutationu (GSH). Při jeho oxidaci vzniká glutation disulfid 

(GS-SG), někdy označovaný jako oxidovaný glutation. Existují i další formy, které však 

pro tuto diplomovou práci nejsou podstatné. 54  

 

 
Obr. 3.5 : Vzorec glutationu v jeho redukované formě (GSH) 
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3.2.1 Arsenoglutationové komplexy 
   O jednotlivých částech komplexu (arsenová a glutationová složka), o postavení 

arsenoglutationových komplexů v rámci metabolismu arsenu či jejich stabilitě, respektive 

nestabilitě již padly zmínky v předešlých podkapitolách.   

   Důležité je však také znát přibližný mechanismus formování jednotlivých komplexů.  

Ten je popsán pomocí rovnic na níže uvedeném obrázku 3.6. 

 

 
Obr. 3.6 : Rovnice znázorňující formování jednotlivých arsenoglutationových komplexů, 

převzato a upraveno. 47 

 

   Z rovnic je patrné, že je zapotřebí užít nadbytek GSH vůči dané specii arsenu. Teoreticky 

je při umělé in-vitro syntéze zapotřebí užít alespoň 4 až 5-ti násobný molární nadbytek 

GSH oproti speciím arsenu, jak vyplývá z daných rovnic. 47 Pro vyšší výtěžnosti komplexů 

dosažených zároveň i v kratším čase je však vhodné užít mnohem vyšší množství GSH, 

uváděny jsou až 50-ti násobné a vyšší molární nadbytky GSH oproti speciím arsenu. 56  

   Z rovnic dále vyplývá, že je nutné udržet glutation v redukované formě (GSH). 

Vhodným činidlem pro tyto účely  je tris(2-carboxyethyl)phosphine (TCEP), který  udržuje 

thiolovou skupinu GSH v redukované formě a zároveň neovlivňuje kovový ion z pohledu 

jeho redukce. TCEP se používá v 1 – 100 molárním přebytku oproti teoretické koncentraci 

disulfidového můstku (S-S vazby) vznikající v našem případě nežádoucí dimerizací 

glutationu. 57 

    

3.3 Metody identifikace a stanovení specií arsenu 

      Identifikovat arsen byla otázka, kterou bylo zapotřebí řešit již v dobách několik století 

dříve, jelikož docházelo k častým otravám pomocí jedů obsahujících arsen. V první 

polovině 19. století přišel se spolehlivou, na svou dobu velmi citlivou a při tom 

jednoduchou metodou pro identifikaci arsenu James Marsh. 4,5,55 Zjednodušeně řečeno  

při Marshově zkoušce dochází k reakci mezi arsenem obsaženým v podezřelém vzorku 
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s vodíkem. Vznikající arsenovodík je vysušen a následně zahřát v zúžené trubičce, čímž 

dochází k rozkladu a vyloučení kovového arsenu ve formě dobře visuálně detekovatelného 

arsenového zrcátka.  

   S časem a postupným vývojem byla tato zkouška nahrazena instrumentálními metodami, 

které na rozdíl od Marshovy zkoušky přináší možnost arsen precizně stanovit. 55  

Jelikož existuje mnoho forem (specií) arsenu, kde má každá různé vlastnosti a toxicitu, 

bylo nutné ke každé specii začít přistupovat individuálně a k celkové analýze začít 

přistupovat obezřetněji. K tomu velmi dobře slouží speciační analýza. Ta je v analytické 

chemii definována jako identifikace a / nebo stanovení množství jednotlivých forem nebo 

fází, ve kterých se daný prvek ve vzorku nachází. 58 Pro účely speciační analýzy byly 

vyvinuty především spřažené techniky, které spojují separační metodu, vnášející  

do analýzy potřebnou specifitu, s vysoce citlivou detekční metodou.  

   Danou separační metodou bývá nejčastěji vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

(HPLC), kterou je možné aplikovat v několika módech. Pro separaci specií arsenu bývá 

nejčastěji užívána iontově-výměnná vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

(IE-HPLC). Možné je také použít kapalinovou chromatografii na reverzní fázi (RP-HPLC) 

či mód s přidaným iontově párovým činidlem (IP-HPLC). 59 Tyto techniky bývají 

kombinovány se spektrometrickou detekcí, nejčastěji s ICP-MS, mezi jejíž výhody patří 

především vysoká citlivost, široký lineárně dynamický rozsah a možnost stanovit více 

prvků najednou. 60 Alternativu tvoří technika generování hydridů, pomocí které jsou specie 

arsenu převedeny na dané hydridy, které jsou následně detekovány pomocí atomové 

absorpční spektrometrie (AAS), atomové emisní spektrometrie (AES) či pomocí o něco 

citlivější atomové fluorescenční spektrometrie (AFS) nebo ICP-MS. 59, 60 Nutno 

podotknout, že žádná z technik není zcela univerzální pro všechny specie arsenu a je tak 

nezbytné techniky kombinovat.  

   Stěžejním základem pro tuto diplomovou práci bylo uspořádání RP-HPLC-ICP-MS.  

To i přes řadu výše zmíněných výhod přináší také několik nevýhod. Těmi nejzásadnějšími 

jsou užití omezeného množství organické složky obsažené v mobilní fázi a také fakt,  

že v případě ICP jde o tvrdou ionizační techniku, při které dochází ke kompletnímu 

rozkladu molekul. Proto tato metoda neposkytuje téměř žádné informace o struktuře specií. 

Identifikace specií arsenu tak musí být prováděna například pomocí hmotnostní 

spektrometrie s elektrosprejovou ionizací (ESI-MS).  
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3.3.1 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) 
   ICP-MS je pro svou citlivost v dnešní době jednou ze stěžejních technik stopové 

prvkové analýzy. Jinak tomu není ani při speciační analýze arsenu. Při této technice je 

kapalný vzorek zaváděn do pneumatického zmlžovače, čímž dochází ke vzniku aerosolu, 

který je dále veden do indukčně vázaného plazmatu. Větší kapičky jsou účinně redukovány 

v mlžné komoře, zatímco ty malé se dostávají do argonového plazmatu, které dosahuje 

teploty přibližně 7 500 – 10 000 K. V něm dochází ke vzniku iontů, které jsou  

ve hmotnostní spektrometrii obecně zcela nezbytné. Takto vznikající stabilní tok iontů dále 

postupuje skrze dva speciální kónusy (nejprve skrz tzv. „sampler cone“, poté skrz 

„skimmer cone“). Ty oddělují prostor mezi indukčně vázaným plazmatem, které je 

produkováno za atmosférického tlaku, a hmotnostním analyzátorem, který pracuje  

za vysokého vakuua. Proud iontů je dále veden iontovou optikou a kolizní celou, která 

pomáhá redukovat polyatomické interference, až na již zmiňovaný hmotnostní analyzátor – 

obvykle kvadrupól. V kvadrupólu dochází k dělení jednotlivých iontů podle jejich poměru 

hmotnosti k náboji (m/z). Je složen ze dvou párů rovnoběžných tyčí uspořádaných do tvaru 

kosočtverce, kde se v daných párech postupně střídá stejnosměrný (DC) a střádavý (AC) 

elektrický proud. Pomocí toho prostupuje skrze kvadrupól vždy jen proud iontů o určitém 

m/z. Ostatní ionty jsou zachyceny na tyčích kvadrupólu. Každý ion, který vystupuje  

z hmotnostního analyzátoru je následně detekován pomocí elektronásobiče.  

Detektor počítá a ukládá celkový signál pro každou hmotu m/z, čímž vzniká hmotnostní 

spektrum. 61 

   Schéma přístroje ICP-MS od Agilent Technologies 7700 series je níže znázorněno  

na obrázku 3.7. 

   Také v metodě ICP-MS se lze setkat s interferencemi. Ty se dělí na spektrální  

a nespektrální. Větší podíl však mají interference spektrální. Zásadní spektrální interferencí 

je překryv izotopů různých iontů se stejným poměrem m/z jako má stanovovaný analyt, 

případně překryv s polyatomickými ionty. Při analýze arsenu, kde je sledovaným izotopem 

75As, je nejzávažnější interferencí ion [40Ar35Cl]+.  

   Tyto interference lze odstranit nebo alespoň částečně redukovat pomocí dynamické 

reakční nebo kolizní cely, které se nacházejí za hlavními iontovými čočkami. Do cely,  

přes kterou je veden proud iontů je přiváděno malé množství reakčního / kolizního plynu. 

V případě arsenu jde o helium. Atomy helia v případě kolizní cely naráží s větší 

pravděpodobností do interferujících polyatomických iontů, čímž dochází ke změně jejich 
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kinetické energie, nedojde k překonání energetické bariéry a tyto ionty neprojdou dále  

do kvadrupólu. Při reakčním způsobu plyn reaguje s interferujícími ionty a dochází tak  

ke vzniku iontů s jinou m/z. 61 

 

Obr. 3.7 : Schéma přístroje ICP-MS Agilent Technologies 61 

1 – kapalný vzorek, 2 – peristaltická pumpa, 3 – nosný plyn, 4 – mlžná komora,  

5 – plazmový plyn, 6 – plazmový hořák, 7 – plazma, 8 – sample cone, 9 – skimmer cone, 

10 – iontová optika, 11 – kvadrupól, 12 – detektor, 13 – vakuové pumpy (turbomolekulární 

a rotační)  

 

3.3.2 Metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie využívané při 

         speciační analýze arsenu 
   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je v dnešní době nejběžněji užívanou 

separační metodou pro rozdělení jednotlivých specií arsenu, anorganických i organických. 

HPLC je možné provozovat v několika módech.  

   Pro separaci specií arsenu se nejčastěji užívá iontově výměnná kapalinová 

chromatografie (IE-HPLC). Ta se ve svém základním provedení užívá k dělení iontů  

a lehce ionizovatelných látek, což platí pro jednoduché anorganické i organické specie 

arsenu. IE-HPLC využívá mechanismu ustavování výměnné rovnováhy mezi stacionární 

fází, která obsahuje povrchově nabité ionty a opačně nabitými ionty z mobilní fáze. 

Iontovou výměnu je tedy možné provést ve dvou separačních režimech: aniontově  

nebo kationtově výměnná HPLC. Hlavními faktory ovlivňující retenci a separaci analytů 
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pomocí iontové výměny jsou iontová síla rozpouštěné látky, pH a iontová síla mobilní 

fáze, teplota či koncentrace pufru. Vliv má také průtoková rychlost nebo přítomnost 

organického modifikátoru v mobilní fázi. Aniontově výměnná chromatografie s mobilní 

fází o vysoké hodnotě pH je vhodná pro separaci iAsIII, iAsV, MMAsV a DMAsV. Specie 

MMAsIII a DMAsIII je naopak možné separovat na kationtově výměnné koloně  

s mobilní fází o nízké hodnotě pH. 62, 63 Iontová výměna naopak není vhodná pro dělení 

arsenoglutationových komplexů a to v ani jednom z režimů. Ve studii Raab et al. 47  

bylo zjištěno, že pomocí aniontově výměnné kolony není možné dosáhnout separace 

arsenoglutationových komplexů. Tento fakt je vysvětlen tím, že za takových podmínek 

dochází k velmi rychlé degradaci komplexů. Lepších výsledků nebylo dosaženo  

ani pomocí kationtově výměnné kolony. Na výstupu byly detekovány pouze jednoduché 

specie arsenu. 

   Další možností, jak separovat specie arsenu je chromatografie na reverzní fázi  

(RP-HPLC). Ta využívá nepolární stacionární fázi, která je nejčastěji tvořena nosičem 

(silikagel), na který jsou kovalentně navázány uhlovodíkové řetězce (C4 – C18). Mobilní 

fáze je výhradně polární. Tento typ chromatografie je založen na interakci nepolární 

stacionární fáze a hydrofobních částí analytu. 64 Jde tak o ideální variantu pro separaci 

arsenoglutationových komplexů. Tento fakt byl pozorován jak na koloně obsahující  

ve stacionární fázi C8 51, tak na koloně s navázanou C18 47, 65. Z pohledu mobilní fáze se pro 

separaci všech tří arsenoglutationových komplexů dosud nejlépe jeví užití 0,1% kyseliny 

mravenčí s přídavkem acetonitrilu (alespoň 5%). Užití methanolu přidaného do mobilní 

fáze namísto acetonitrilu zapříčinilo zhoršení separace a především rapidně sníženou 

výtěžnost komplexu DMAs(GS). 47 RP-HPLC naopak není vhodná pro separace 

jednoduchých specií arsenu, jako jsou iAs, MMAs či DMAs. Všechny společně opouštějí 

kolonu jako jeden široký koeluující pík. 65 

   Chromatografie na reverzní fázi je použitelná pro separaci jednoduchých specií arsenu 

pouze s přídavkem ion-párového činidla do mobilní fáze. Takovéto uspořádání představuje 

samostatnou metodu, která je nazývaná jako ion-párová chromatografie. Ion-párovým 

činidlem bývají nejčastěji tetraalkylamoniové soli či alkylované ionty, které jsou  

na jednom konci nabité a na druhém hydrofobní. Hydrofobní konec interaguje  

se stacionární fází a nabitý konec umožňuje interakci s nabitým analytem, což zapříčiňuje 

jeho následnou retenci. Dále je mobilní fáze tvořena pufrem a modifikátorem,  

který zvyšuje rozpustnost analytu. Důležitými parametry ovlivňující separaci  

jsou koncentrace jednotlivých složek v mobilní fázi, její pH i iontová síla. 62     
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Touto metodou se zabýval Rabieh et al. 66, kterému se na koloně C18 pomocí isokratické 

eluce mobilní fáze složené z tetramethylammonium hydroxidu jako ion-párového činidla, 

kyseliny malonové a methanolu (celkové pH 5,95) podařilo separovat iAsIII, iAsV, 

MMAsIII, MMAsV, DMAsIII i DMAsV. Pokus o separaci arsenoglutationových komplexů 

pomocí ion-párové chromatografie byl již popsán v literatuře, nicméně tento způsob nebyl 

prokázán jako vhodný. 67 

 

3.3.3 Generování hydridů se záchytem v kryogenní pasti (HG-CT) 
   Alternativním, nicméně velmi účinným způsobem separace ve speciační analýze arsenu 

je generování hydridů s následným záchytem v kryogenní pasti. Ta je tvořena nádobou,  

ve které je trubice ponořená v kapalném dusíku (-196 °C), který vymrazí veškeré 

generované hydridy. Těkavé specie arsenu jsou dále uvolněny dle jejich teploty varu. 

   Jelikož jsou analyty z poměrně velkého množství objemu vzorku zachyceny  

a fokusovány na pouze několik sekund široký ostrý pík, může být dosaženo vynikajících 

mezí detekce. Dále se uplatňuje také výhoda samotného generování hydridů, při kterém  

se účinnost zavádění blíží 100%, což je mnohonásobně více jak u různých typů zmlžovačů 

(okolo 5 % účinnosti) 68  Tato separační a prekoncentrační metoda je často kombinována 

s citlivými, prvkově specifickými detektory. Nejčastěji s atomovou absorpční spektrometrií 

(AAS) 69, atomovou fluorescenční spektrometrií (AFS) 70 či s ICP-MS 68. Kombinace 

s ICP-MS poskytuje vysoce citlivou metodu pro speciační analýzu arsenu. Z toho důvodu 

byla právě tato konfigurace užívána pro potřeby této diplomové práce, přestože AFS může 

poskytnout srovnatelnou citlivost ve srovnání s ICP-MS. 

   Proces generování hydridů pro dané specie probíhá nejlépe při pH 6. Obecně,  

ale i v případě specií arsenu lze specie dělit ne pouze dle míry methylace na iAs, MMAs  

či DMAs, ale také dle jejich valence na trojmocné a pětimocné.  K tomu je zapotřebí dvou 

alikvótů stanovované směsi. Trojmocné specie arsenu (iAsIII, MMAsIII a DMAsIII) jsou 

generovány přímo, bez předchozí úpravy, jelikož ke generování hydridů z pětimocných 

specií téměř nedochází. K druhému alikvótu je přidáno redukční činidlo a tím je získána 

suma trojmocných i pětimocných specií (iAsIII+V, MMAsIII+V, DMAsIII+V). Koncentrace 

pětimocných specií je následně dopočítána z rozdílu. Od signálu získaného  

pro předredukovaný alikvót (suma trojmocných i pětimocných specií) se odečte signál 

získaný pro alikvót bez předešlé úpravy (pouze trojmocné specie). 45 V této diplomové 

práci však bylo pracováno pouze s předredukovanými vzorky a byly tak stanovovány 
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pouze sumy trojmocných a pětimocných specií arsenu. 

 
Obr. 3.8 : Základní schéma systému HG-CT dále napojeného do ICP-MS. (Převzato  

a upraveno 71). 
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4. Experimentální část 

 

4.1 Chemikálie a roztoky 

 

• Deionizovaná voda – připravována přístrojem WatrexUltrapur (Watrex, USA) 

• Acetonitril, ≥ 99,9 % (Lach-Ner s.r.o., Česká Republika) 

• Kyselina mravenčí (FA), ≥ 98 % p.a. (Penta, Česká republika) 

• Kyselina dusičná, 65 % Suprapur (Merck, Německo) 

• Hydroxid draselný, p.a. (Lach-Ner s.r.o., Česká Republika) 

• Trizma hydrochlorid [Tris(hydroxymethyl) aminomethan hydrochlorid], 

≥ 99,0 % (Sigma-Aldrich, Německo) 

• Tris(2-karboxyethyl)fosfin hydrochlorid (TCEP), (Sigma-Aldrich, USA) 

• L-Glutathion redukovaný (GSH), ≥ 98,0 % (Sigma-Aldrich, Japonsko) 

• S-(5´-Adenosyl)-L-methionin chlorid (SAM), ≥ 75 % (Sigma-Aldrich, USA) 

• Arsen(3+)methyltransferáza (AS3MT), (Enzym byl připraven skupinou  

Dr. Miroslava Stýbla na University of North Carolina at Chapel Hill) 

• Kyselina thioglykolová (TGLA), ≥ 99 % (Sigma-Aldrich, Německo) 

• Tetrahydridoboritan sodný (NaBH4), ≥ 97 % (Sigma-Aldrich, Německo) 

• Tellur 1000 mg dm-3, standardní roztok pro AAS (BDH Prolabo,  

Velká Británie) 

• Kalibrační pufr o pH 4,01 ± 0,02 (při 25°C), (HACH, Německo) 

• Kalibrační pufr o pH 7,00 ± 0,02 (při 25°C), (HACH, Německo) 

• Kalibrační pufr o pH 10,01 ± 0,02 (při 25°C), (HACH, Německo) 

• Triton X-100, (SERVA Electrophoresis GmbH, Německo) 

• Argon, ≥ 99,996 % (SIAD S.p.A., Česká Republika) 

• Helium, 99,998% (SIAD S.p.A., Česká Republika) 

 

   Potřebné roztoky specií arsenu byly vždy připraveny naředěním zásobních roztoků,  

které byly připraveny následovně: 

• Zásobní roztok iAsIII o koncentraci 1206 mg dm-3 byl připravený rozpuštěním 

oxidu arsenitého (As2O3, Lach-Ner s.r.o., Česká Republika) v 0,5 ml 10% KOH  
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a naředěn deionizovanou vodou.  

• Zásobní roztok MMAsV o koncentraci 1000 mg dm-3 byl připravený 

z hexahydrátu methylarseničnanu disodného (Na2CH3AsO3 . 6 H2O,  Chem 

Service, Inc., USA) rozpuštěním v deionizované vodě.  

• Zásobní roztok DMAsV o koncentraci 1000 mg dm-3 byl připraven z kyseliny 

dimethylarseničné (CH3)2AsO(OH), (Chem Service, Inc., USA) v deionizované 

vodě.  

 

   Roztok telluru o koncentraci 200 µg dm-3 užívaný jako interní standard byl připravován 

ředěním zásobního roztoku o koncentraci 1000 mg dm-3 pomocí 2% kyseliny dusičné. 

   Roztok 100 mmol dm-3 Tris pufru o pH 7,4 byl připraven rozpuštěním navážky 1,576 g 

v menším množství deionizované vody. Následně bylo jeho pH upraveno pomocí roztoku 

5% NaOH na danou hodnotu. Roztok byl kvantitativně převeden do 100 ml odměrné 

baňky a doplněn po rysku deionizovanou vodou. 

   Roztoky 100 mmol dm-3 TCEP, 100 mmol dm-3 GSH, 10 mmol dm-3 SAM byly 

připravovány rozpuštěním navážky v přesně vypočteném objemu deionizované vody  

nebo Tris pufru pH 7,4 dle potřeb experimentu.  

   Roztok Tris pufru o koncentraci 0,75 mol dm-3, který byl užíván při experimentech 

s generováním hydridů, byl připravován rozpuštěním navážky v deionizované vodě.  

pH roztoku bylo upravováno pomocí 10 % hydroxidu draselného na pH 6.   

   2,5% roztok kyseliny thioglykolové, který byl užíván při experimentech s generováním 

hydridů, byl připraven naředěním deionizovanou vodou. 

   Roztok tetrahydridoboritanu sodného byl připraven rozpuštěním 1g dané látky ve 100 ml 

deionizované vody s přídavkem 1 ml 10% hydroxidu draselného. Všechny výše zmiňované 

roztoky byly připravovány denně čerstvé.  

   Roztoky arsenoglutationové směsi byly připravovány smícháním Tris pufru o pH 7,4 

nebo deionizované vody (dle experimentu) společně se 100 mmol dm-3 TCEP, 100 mmol 

dm-3 GSH a jednotlivými speciemi arsenu o stejné koncentraci, vyjma experimentů 

týkajících se in-vitro enzymatické methylace arsenu. V takovém případě byla do reakční 

směsi přidána pouze jedna specie arsenu a navíc 10 mmol dm-3 SAM a enzym AS3MT.  
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Tab. 4.1 Složení slepých vzorků a in-vitro enzymatické methylační směsi 

Reagent Blank 1 (µl) Blank 2 (µl) In-vitro směs (µl) 

Tris HCl pH 7,4 (0,1 mol dm-3) 74 83 69 

TCEP (0,1 mol dm-3) 1 1 1 

GSH (0,1 mol dm-3) 1 1 1 

AS3MT  14 - 14 

SAM (0,01 mol dm-3) 10 10 10 

iAsIII (1,5 mg dm-3) - 5 5 

 

   Všechny výše zmíněné roztoky je nezbytné udržovat během přípravy v chladu, v nádobě 

s ledovou drtí. Předpřipravený enzym AS3MT byl v mezičase zmrazen při -70°C, 

rozmražen byl až těsně před použitím. Po namíchání kompletní směsi byla mikrozkumavka 

s roztokem inkubována při 37°C po potřebný čas.  

    

 

4.2 Instrumentace a přístrojové vybavení 

ICP-MS 

• Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem, model 7700x  

(Agilent Technologies, USA) 

• Autosampler ASX – 500 Series (Agilent Technologies, USA) 

• Micro-Mist nebulizer a High Matrix interface (Agilent Technologies, USA) 

• Integrated Sample Introduction System (Agilent Technologies, USA) 

• Software MassHunter (Agilent Technologies, USA) 

HPLC 

• Kvartérní gradientový HPLC systém 1260 Infinity s kolonovým termostatem, 

temperovaným autosamplerem, vakuovým odplyňovačem a UV detektorem 

(Agilent Technologies, USA) 

• Separační kolona s předkolonou: Aeris widepore 3,6 µm XB-C18  o velikosti  

250 x 2,10 mm (Phenomenex, USA) 

Další 

• Digitální průtokoměr pro argon a helium FMA-2600 series (Omega, USA) 

• pH metr Seven easy pH (Mettler Toledo, Švýcarsko) 

• membránová pH elektroda In LAB®413 (Mettler Toledo, Švýcarsko) 
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• Analytické váhy ABT 220-5DM (Kern, Německo) a analytické váhy R160P 

s přesností 0,00001 g (Sartorius, Německo) 

• Předvážky 600-2r s přesností 0,01 g (Kern, Německo) 

• Vyhřívací blok, QBD2 (Grant Instuments, Velká Británie) 

• Vortex (VELP Scientifica, Itálie) 

• Přídavná digitální peristaltická pumpa, 4 kanálová (Ismatec REGLO ICC, 

Německo) 

• Přístroj na přípravu deionizované vody WatrexUltrapure (Watrex, USA) 

• Automatické pipety (Biohit, Finsko) 

 

4.3 Konfigurace a experimentální uspořádání 

Tab. 4.2 Podmínky separace v HPLC 

Separace - HPLC  

Předkolona 
SecurityGuard ULTRA Cartridge UHPLC 
Widepore C18, 2.1mm ID, Phenomenex 
 

Kolona Aeris widepore 3,6 µm XB-C18 100 Å,  
250 x 2,1 mm 

Mobilní fáze A 2% ACN, 0,1% FA in DIW 

Mobilní fáze B 80% ACN, 0,1% FA in DIW 
Průtok mobilní fáze (ml min-1) 0,25 

Teplota autosampleru (°C) Dle experimentu – 5; 37 

Teplota kolonového termostatu (°C) 5 
Dávkovaný objem (µl) Dle experimentu – 10; 25; 30 
 
   Poměr užité mobilní fáze (MF) byl vždy nastaven dle povahy daného experimentu. 

V experimentu, ve kterém figuroval samotný GSH bylo užito izokratické eluce  

100% MF-A. V případě, kdy byl analyzován vzorek obsahující As-složku, byla užívaná 

MF dána poměrem A:B 95:5 s izokratickou elucí. Bez přítomnosti obsahu organického 

rozpouštědla v MF by nebylo možné As-GS komplexy eluovat ven z kolony během námi 

užívaných dob analýzy.   

    

   Analýzy in-vitro methylačních směsí byly doprovázeny iso-gradientovou elucí,  

jejíž průběh je patrný z tabulky 4.3 níže. 
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Tab. 4.3 Iso-gradientová eluce užívaná při analýze in-vitro enzymatické methylační směsi 

Čas (min) MF B (%) Typ eluce 

0 - 10 5 iso 

10 - 15 100 grad 

15 - 17 100 iso 

17 - 18 5 grad 

18 - 30 5 iso 

 

   Je nutné vzít v potaz skutečnost, že časy nastavené pro změny poměrů MF A:B 

v programu iso-gradientové eluce jsou v praxi pouze orientační, jelikož ke změně čerpání 

dochází již v daný čas, ale minimálně několik minut trvá, než se gradient MF dostaví  

do kolony a následně k detektoru.  

 

Tab. 4.4 Detekce pomocí UV a ICP-MS 

UV detektor 

Světelný zdroj Deuteriová lampa 

Rozsah vlnových délek (nm) 190 - 600 

Detekce Glutationová složka 

Nastavená vlnová délka (nm) 210  

ICP-MS 

Plazmový hořák Pro organická rozpouštědla (ID 1,5 mm) 

Interní standard 200 ng cm-3 Te v 2% HNO3 

Průtok interního standardu (ml min-1) 0,3 

Průtok nosného plynu (l min-1) - Ar 0,6 

Průtok ředícího plynu (l min-1) - Ar 0,25 

Průtok kolizního plynu (ml min-1) - He 3,5 

Rychlost pumpy zmlžovače (rps) 0,2  

Detekce – m/z 75; 125 

Příkon plazmatu (W) 1600 
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4.3.1 Systém HPLC-ICP-MS 

   Analyzované vzorky byly odebírány z vialek umístěných v termostatovaném 

kompartmentu a dávkovány pomocí autosampleru HPLC. Teplota autosampleru byla 

nastavena na 5° C, pouze při určitých analýzách in-vitro methylační směsi byl autosampler 

nastaven na 37° C. Vzorek byl dále veden do separační kolony s reverzní fází, která byla 

termostatována na 5° C. Jednotlivé analyty byly unášeny mobilní fází, jejíž složení bylo 

odlišné dle experimentu, vždy ale obsahovala alespoň 5,9 % organické složky (ACN)  

a také 0,1 % FA a její průtok byl konstantně 0,25 ml min-1.  

   Jednotlivé analyty byly následně vedeny do UV detektoru, který byl součást vybavení 

HPLC systému a kde byla analyzována glutationová složka při 210 nm. Analyty byly dále 

kontinuálně vedeny do zmlžovače, dále přes sample a skimmer kónus, iontovou optiku  

a kvadrupól až do detektoru ICP-MS, který byl nezbytný pro detekci arsenové složky.  

Roztok 200 ng cm-3 Te v 2% HNO3 byl použit jako srovnávací prvek měření  

(interní standard). 

 

4.3.2 Systém HPLC/HG-CT-ICP-MS 
   Systém s generováním hydridů, jejich následným vymražením v trubici ponořené 

v kapalném dusíku, a dále vedoucím do ICP-MS byl již popsán v literatuře 68  

a diplomových pracích 71,72  Komplexní systém HPLC/HG-CT-ICP-MS je však inovativní, 

v praxi nebyl nikdy využíván. Systém, ve kterém dochází k zavádění vzorku přes HPLC 

systém a první frakci, obsahující jednoduché specie arsenu, které prochází separační 

kolonou s reverzní fází bez zadržení, dále pokračují do již zmiňovaného systému  

s postkolonovým generováním hydridů s následným vymražením kapalným dusíkem  

a postupným uvolněním dle teplot varu (tv) jednotlivých hydridů arsenu. 73 Hodnoty tv jsou 

zaznamenány v tabulce 4.5. Separované hydridy byly detekovány pomocí ICP-MS. 

   Druhá frakce vzorku obsahující jednotlivé As-GS komplexy, které jsou na separační 

koloně zadržovány a tedy separovány, dále prochází rovnou do ICP-MS a obchází tak 

systém HG-CT. Toto uspořádání pomohlo přemoci problém, že během jedné analýzy není 

možné separovat jak jednoduché specie arsenu, tak jednotlivé As-GS komplexy. 

Mechanismus separace je pro jednoduché specie arsenu i As-GS komplexy odlišný,  

avšak lze separace dosáhnout v jediné analýze.  
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Tab. 4.5 Základní charakterizace cílových analytů v separačních metodách. 

   Separační metoda 

   RP-HPLC HG-CT 

Frakce Specie Separace tR (min)*  Hydridová 
specie tv (°C) 

jednoduché 
As-specie 

iAs V 
kryogenní 

pasti  
(dle tv) 

2,4 → 

AsH3 -55 

MMAs MMAs(GS)2 2 

DMAs DMAs(GS) 36 

As-GS 
komplexy 

As(GS)3 

Na koloně 

(dle tR) 

3,5  

- MMAs(GS)2 5  

DMAs(GS) 8  
*Platí pro běžné zapojení - systém HPLC-ICP-MS s kolonou Aeris widepore 3,6 µm  

XB-C18 100Å, 250 x 2,1 mm; tR – retenční čas 

 

   Zavádění vzorku pro tento systém bylo prováděno pomocí HPLC autosampleru. Frakce 

obsahující jednoduché specie arsenu byla jímána v rozmezí od 90 do 180 s. Bylo zjištěno, 

že daný alikvot projde kolonou a dorazí do detektoru okolo 140 s (2,4 min) jako jeden 

velký neseparovaný pík. Tato frakce dále pokračuje do systému HG-CT-ICP-MS. Po 180 s 

byl systém automaticky přepojen zpět do stavu HPLC-ICP-MS a po čase stráveném  

v separační koloně tak jednotlivé As-GS komplexy dosáhly detektoru. 

   Za výstup ze separační kolony bylo připojeno zařízení pro generování hydridů,  

do kterého byla vedena první frakce (rt 2,4 min) obsahující jednoduché specie arsenu.  

Dané specie byly online předredukovány 2,5% kyselinou thioglykolovou, jejíž průtok činil  

0,15 ml min-1. V reakční cívce se mísily specie s kyselinou po dobu přibližně 120 s,  

což poskytuje jistotu redukce pětimocných specií na trojmocné, které jsou vhodné  

pro generování hydridů. Dále byl předredukovaný vzorek mísen s Tris pufrem  

o koncentraci 0,75 mol dm-3 a s roztokem 1% NaBH4 s 0,1% KOH. Průtok obou činidel 

byl 0,5 ml min-1. 71 Po smíchání všech potřebných činidel se začala v další reakční cívce 

vytvářet již plynná fáze obsahující generované hydridy. Pomocí helia o průtoku  

75 ml min-1 byla tvořící se plynná fáze společně s kapalnou fází odváděny do separátoru 

fází. Horním víkem separátoru fází procházely 3 hadičky. První hadička přiváděla směs 

kapalné fáze s plynnou směrem do separátoru. Druhá hadička, která byla vedena až na dno 

separátoru, odčerpávala kapalnou fázi do odpadu. Třetí hadičkou byla odváděna plynná 
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fáze a hydridy, které byly odděleny od kapalné matrice a vše pokračovalo dále do sušící 

patrony obsahující sorpční kuličky NaOH a do kryogenní pasti. Ta je tvořena křemennou 

trubicí ve tvaru U, která je po celé délce ovinuta odporovým drátem. V době zachytávání 

plynných hydridů byla tato trubice ponořena přibližně ze tří čtvrtin do kapalného dusíku. 

Argon, který byl přiváděn jako nosný plyn společně s vodíkem, který byl uvolňován  

při reakcích vznikajících hydridů, volně procházely, zatímco hydridy byly zachyceny 

v trubici. Po ukončení generování byla trubice vyjmuta z kapalného dusíku a odporový drát 

začal vyhřívat trubici. Tu začaly postupně, dle teplot varu – viz Tab. 4.5, opouštět 

jednotlivé hydridy hnané nosným plynem směrem do ICP-MS. Také při těchto analýzách 

byl užíván roztok 200 ng cm-3 Te v 2% HNO3 jako srovnávací prvek měření (interní 

standard). Podrobné schéma bylo zaznamenáno na obr. 4.1 níže. 

Obr. 4.1 : Schéma systému HPLC/HG-CT-ICP-MS (modré čáry značí postup vzorku 

v kapalném skupenství; oranžové čáry značí plynné skupenství – generované hydridy) 
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Obr. 4.2 : Schéma postupu analýzy finální konfigurace. (Nejprve dochází k separaci 

jednoduchých As-specií, poté As-GS komplexů, což koresponduje s obr. 5.16). 

 

4.4 Vzorky a podmínky jednotlivých experimentů 

1) Nastavení experimentu – Určení efektivních poměrů množství přidaného As x GSH  

a TCEP při zjednodušené syntéze As-GS komplexů v Tris pufru 

• Roztoky: As-směs (1,5 mg dm-3 iAsIII + MMAsV + DMAsV), 100 mM GSH,  

100 mM TCEP, 100 mM Tris pufr (pH = 7,4), vše bylo ředěno a rozpuštěno 

roztokem 100 mM Tris (pH = 7,4) na celkový objem (Vc) 100 µl. 

 

• Vzorky: Tab. 4.6 Strategie vzorkování 

značka GSH (µl) As-směs (µl) TCEP (µl) Tris pufr (µl) Vc (µl) 

Vz.1 – 10 µl 10 10 10 70 

100 
Vz.2 – 20 µl 20 10 20 50 

Vz.3 – 30 µl 30 10 30 30 

Vz.4 - 1 µl 1 1 1 97 

 

• Podmínky: Vzorky byly inkubovány při 37 °C po dobu 2,5 h. Teploty kolony  

i autosampleru byly nastaveny na 5°C. Užitá mobilní fáze byla tvořena 5% B 

(izokratická). Nástřik pro vzorky 1-3 činil 10 µl, pro vzorek 4 činil 30 µl. 

 

2) Nastavení experimentu – UV spektrum pro monitoring As-GS komplexů 

• Roztoky: Stejné jako v předešlém experimentu. 

 

• Vzorek:  
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GSH (µl) As-směs (µl) TCEP (µl) Tris pufr (µl) Vc (µl) 

40 20 40 100 200 

• Podmínky: Vzorek byl inkubován po dobu 2h. Teploty kolony i autosampleru byly 

nastaveny na 5°C. Užitá mobilní fáze byla tvořena 5% B (izokratická). Nástřik činil 

10 µl. Postupně byly měněny vlnové délky v rozmezí 190 – 550 nm, přibližně  

po 50 nm. 

3) Nastavení experimentu – Vybrání vhodné vlnové délky a kalibrační křivka GSH 

• Roztok (vzorek): Při hledání vhodné vlnové délky byl užit roztok GSH  

o koncentraci 100 µg cm-3. Následné kalibrační křivky byly sestrojeny 

koncentračně: 0; 10; 20; 40; 60; 100 µg cm-3. 

• Podmínky: Teploty kolony i autosampleru byly nastaveny na 5°C. Užitá mobilní 

fáze byla tvořena 100% A (izokratická). Nástřik činil 25 µl. Vlnové délky  

UV detektoru byly 210 a 215 nm. 

 

4.5 Zpracování naměřených dat 

   Naměřená data byla získána softwarem Agilent ChemStation (pro HPLC; Agilent 

Techologies; USA) a softwarem MassHunter Workstation (pro ICP-MS; Agilent 

Technologies; USA). V daných softwarech byla naměřená data dále integrována. Poté byly 

data exportovány, zpracovávány a vyhodnoceny v programu Microsoft Excel.  
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5. Výsledky a diskuze 

 

5.1 Předběžné experimenty 

   Nejprve byly provedeny předběžné experimenty, které částečně připravily podmínky  

pro nadcházející, složitější a klíčové experimenty s in-vitro enzymatickou methylací arsenu  

a pomohly odhalit určité vlastnosti pozorovaných látek.  

 

5.1.1 Srovnání mezi nástřikovým a koncentračním typem kalibrační křivky 

v metodě HPLC-ICP-MS 
   Během studie skutečných / biologických vzorků není koncentrace konkrétního druhu  

As-specie předem známa. Je těžké předpovědět, jaký rozsah standardních koncentrací  

by měl být pro analýzu použit. Jednou z možností rychlého odhadu může být způsob 

nástřiků o různých objemech roztoku s přesně připravenou koncentrací. Tím lze ulehčit  

i urychlit celou proceduru.  

   Vhodnost a přesnost tohoto kroku byla ověřena pomocí tvorby dvou typů kalibračních 

křivek. V jednom případě vytvořené užívanějším a uznávanějším způsobem pomocí série 

roztoků o různých koncentracích a konstantním nástřiku ve srovnání s případem, kdy je 

užit pouze jeden roztok o dané koncentraci, ale s proměnným nástřikem. Tímto způsobem 

byly pozorovány závislosti odezvy ploch píků na množství analytu v roztoku. DMAsV byl 

užit jako vzorový analyt. Z něj byly v případě koncentračního typu kalibrační závislosti 

připraveny roztoky o koncentraci od 20 do 120 ng cm-3 a nástřik byl 25 µl. Na druhou 

stranu v případě nástřikového typu kalibrační závislosti byl použit roztok o koncentraci  

2 µg cm-3 a nástřicích od 10 do 60 µl. Po přepočtení na množství DMAsV v jednotkách ng 

si přidružené kalibrační body hmotově odpovídaly. Srovnání obou kalibračních křivek je 

patrné z obr 5.1.  Podrobněji byly rozdíly zaznamenány na obr. 5.2, který mezi sebou 

srovnává dosažené odezvy pro jednotlivé kalibrační body. V obou případech byla užita 

shodná mobilní fáze (5% B) a teplota autosampleru i kolony byla nastavena shodně  

na 5° C. Veškeré okolní podmínky zůstaly konstantní po celou dobu měření. Nutno 

podotknout, že použitelnost tohoto kroku byla testována pouze v metodě HPLC-ICP-MS, 

nikoliv pro metodu užívající generování hydridů s vymrazováním v kryogenní pasti. 
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Obr. 5.1 : Srovnání mezi kalibračními křivkami vzniklými: A – způsobem rozdílných 

nástřiků; B – způsobem užití roztoků s rozdílnými koncentracemi 

 

 
Obr. 5.2 : Srovnání jednotlivých kalibračních bodů připravenými oběma způsoby 

 

   Konstantně nižších odezev bylo dosaženo pomocí nástřikové kalibrační závislosti. 

Nicméně i tak byly všechny kalibrační body ve velmi dobré shodě. Kalibrační body 

získané nástřikovým způsobem dosahovaly odezev v rozmezí 97,2 – 99,1 % v porovnání 

s kalibračními body získanými klasickým způsobem. Bylo tak dosaženo velmi dobré shody 

s klasickou kalibrační závislostí, podařilo se redukovat lidský faktor a také uspořit čas 

potřebný pro přípravu roztoků. Nástřikový způsob kalibrace tak bylo možné užívat i nadále 

pro metodu HPLC-ICP-MS.  

 

 

A B 
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5.1.2 Určení efektivních poměrů množství přidaného As x GSH a TCEP při 

zjednodušené syntéze As-GS komplexů v Tris pufru 
   Zjednodušenou syntézou byla myšlena tvorba As-GS komplexů ze složky arsenu, GSH  

a TCEP, bez užití methylového dárce SAM a enzymu AS3MT. Právě enzym AS3MT 

velice rychle a efektivně vytváří As-GS komplexy ze substrátu (redukovaná forma As). 

Absence enzymu měla za následek nezbytné inkubování namíchané směsi po dobu 

několika hodin. Vzorky byly připraveny dle schématu v kapitole 4.4, postupně se zvyšoval 

přebytek užitého GSH společně s TCEP oproti přidané arsenové složce. Signál získaný 

pomocí ICP-MS, znázorňující zvyšující přebytek GSH s TCEP ve vzorku, byl zobrazen  

na obr. 5.3. 

 

 
Obr. 5.3 : Chromatogram (signál ICP-MS) znázorňující tvorbu As-GS komplexů při 

různých koncentracích GSH a TCEP po 2,5 h inkubace (popsáno v tab. 4.6). Čísla 

znázorňují píky pro: 1 – jednoduché As specie; 2 – As(GS)3; 3 – MMAs(GS)2;  

4 – DMAs(GS). 

 

   Z chromatogramu bylo patrné, že se zvyšující koncentrací přidaného GSH a TCEP 

k arsenové složce i bez enzymu dochází k růstu píků zastupující jednotlivé As-GS 

komplexy. Pouze u vzorku 4 – 1 µl nedocházelo k tvorbě As-GS komplexů pravděpodobně 

z důvodu velkého rozředění. Mezi vzorkem 2 – 20 µl a 3 – 30 µl nebyl pozorován 

významný rozdíl. Zvýšení výtěžnosti As-GS komplexů by bylo dosaženo v přítomnosti 



 

- 40 - 
 

enzymu AS3MT, který napomáhá formovat komplexy i při rozředění, kterému byl 

podroben vzorek 4 – 1 µl (viz kapitola 5.2). Přehledněji byl výsledek tohoto experimentu 

zaznamenán na obr. 5.4. 

 
Obr. 5.4 : Závislost přidaného množství GSH a TCEP k arsenové složce na tvorbě As-GS 

komplexů.  

 

 
Obr. 5.5 : Chromatogram (signál UV – 210 nm) pro vzorek 2 – 20 µl znázorňující:  

1 – volný GSH; 2 – As(GS)3; 3 – MMAs(GS)2; 4 – DMAs(GS). 
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   Retenční časy As-GS komplexů byly shodné s odezvami získanými pomocí  

UV detektoru. Z daného chromatogramu (obr. 5.5) je dále patrné, že v reakční směsi zůstal 

velký nadbytek GSH, tudíž zvyšování množství přidaného GSH a TCEP by k lepšímu 

výsledku pravděpodobně nevedlo. I z toho je patrné, jaký vliv má na formování  

As-GS komplexů enzym AS3MT. 

 
5.1.3 UV spektrum pro monitoring As-GS komplexů 

   Pro tento experiment byla připravena směs všech tří As-GS komplexů o výsledné 

koncentraci 150 µg dm-3 každé specie arsenu v nadbytku GSH a TCEP. Spektrum bylo 

měřeno pomocí UV detektoru, který byl součástí HPLC přístroje, ale ve kterém nebylo 

možné kontinuálně proměřit celé spektrum zároveň. Proto byly měřeny vlnové délky  

od 190 nm do 550 nm, přibližně po 50 nm pouze jako monitoring.  

   Největší intenzita signálu z jednotlivých As-GS komplexů patřila As(GS)3, který ve své 

molekule obsahuje největší množství glutationu, tedy složky, která je pomocí  

UV detektoru a vhodné vlnové délky pozorovatelná. Nejnižší intenzita signálu naopak 

vždy odpovídala DMAs(GS). Ze získaného chromatogramu bylo patrné, že 190 nm je 

vlnová délka, při které samotné rozpouštědlo poskytovalo odezvu. Při 215 nm byly 

obdrženy nejlepší výsledky z měřené série, s nejvyšší citlivostí. Při 250 nm bylo patrné,  

že je možné pozorovat jednotlivé píky odpovídající As-GS komplexům, jejich intenzita 

však byla poměrně nízká i při takto vysokých koncentracích komplexů, vlnová délka však 

poskytovala nejlepší selektivitu. Při 275 nm byly stále pozorovány všechny tři píky, jejich 

velikost však byla opět nižší. Při 300 nm již zcela vymizel pík patřící DMAs(GS).  

Při 350 nm již nebylo možné pozorovat ani jeden z As-GS komplexů. Při vyšších vlnových 

délkách nebylo pozorováno nic podstatného. Vhodná experimentálně zvolená vlnová délka 

se tak pohybovala okolo 215 nm. V tomto experimentu šlo především o vytvoření 

představy, přesnějšího výsledku bylo dosaženo v dalším experimentu.  

 

5.1.4 Výběr vhodné vlnové délky a kalibrační křivka glutationu 
   Tento experiment navazuje na předešlý pokus, ve kterém bylo zjištěno, že vhodná vlnová 

délka se bude pohybovat okolo 200 nm. Vyšetřovány byly vlnové délky od 190 do 220 nm. 

V tomto případě však byl jako vzorek testován samotný GSH o koncentraci 100 µg cm-3. 

Nově však byly brány v potaz také ostatní činidla, která by mohla poskytovat falešně 

pozitivní odezvu, případně ještě více navyšovat získaný signál (především TCEP). Signály 
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získané pomocí UV detektoru pro jednotlivé vlnové délky byly zaznamenány na obr. 5.6.  

Byl pozorován očekávaný trend, kdy s rostoucí vlnovou délkou postupně klesá citlivost. 

Teoreticky tak nejvyšší citlivosti bylo dosaženo při 190 nm, ale jak již bylo zmiňováno,  

při takto nízkých vlnových délkách absorbuje a dává odezvu téměř vše, včetně užitého 

rozpouštědla. Zároveň při těchto nižších vlnových délkách poskytuje odezvu též i TCEP, 

které je užíváno v našich experimentech jako redukční činidlo pro GSH. Nejvhodnější 

vlnová délka tak byla vybrána taková, která zaručuje co nejvyšší citlivost a zároveň 

selektivitu pro GSH. Tím byla vybrána vlnová délka 210 nm. 

 
Obr. 5.6 : Absorpce GSH při různých vlnových délkách 

 

   Následně byla proměřena kalibrační závislost pro GSH při dvou vlnových délkách.  

Při 210 nm, tedy vlnové délce, která byla vybrána jako nejvhodnější v předešlém 

experimentu, a také při 215 nm, vlnové délce, která byla užita v článku 74, kterým byl tento 

experiment inspirován. Každý kalibrační bod byl proměřen celkem třikrát a byly  

tak vytvořeny 3 dílčí a jedna průměrná kalibrační křivka pro každou vlnovou délku. 

Celkově byla získána velmi dobrá opakovatelnost měření. Průměrné kalibrační křivky jsou 

znázorněny na obr. 5.7. 
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Obr. 5.7 : Průměrná kalibrační křivka GSH získaná při: A – 210 nm; B – 215 nm 

 

Chybové úsečky, popisující nejistotu hodnot osy Y jednotlivých bodů, nejsou patrné, 

jelikož výběrová směrodatná odchylka jednotlivých bodů činila řádově jednotky až desítky 

mAU s, což jsou v měřítku tisíců zanedbatelné hodnoty. 

 

Tab. 5.1 : Koeficienty determinace kalibračních křivek pro 3 série měření při vlnových 
délkách 210 a 215 nm 
 210 nm 215 nm 

 
číslo série koeficient determinace (r2) koeficient determinace (r2) 

1 0,9964 0,9956 
2 0,9960 0,9947 
3 0,9958 0,9944 

 

   Následně byly proměřeny také slepé vzorky v deseti sériích při obou vlnových délkách, 

z čehož byly dále stanoveny meze detekce a stanovitelnosti pro danou metodu. 

 

Tab. 5.2 : Regresní analýza dat pro navrhovanou metodu získaná z průměrných 

kalibračních křivek 
 210 nm 215 nm 

Parametr Výsledek 
Lineární rozsah 0 – 100 µg cm-3 
Rovnice regrese y = 82,192x + 329,96 y = 49,888x + 227,45 

Směrnice* 82,192 49,888 
Úsek* 329,96 227,45 

Koeficient determinace (r2) 0,9961 0,9949 
Mez detekce (µg cm-3) 0,83  1,33 

Mez stanovitelnosti (µg cm-3) 2,51 4,03 
*Rovnice regrese   y = ax + b,   a: směrnice,   b: úsek 

A B 
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   Z tabulky 5.2 je patrné, že detekční limity při obou vlnových délkách jsou poměrně dost 

vysoké. UV detektor tak není dostačující pro stanovování velmi nízkých koncentrací  

As-GS komplexů. Je možné ho však využít pro monitoring nebo pro zvýšení jistoty  

při přiřazování struktury ve spolupráci s jiným, například ICP-MS detektorem  

či pro potvrzení struktury ve spolupráci s ESI-MS. Pro takové účely byla dále užívána 

vlnová délka 210 nm.  

 

 

5.2 Analýzy in-vitro enzymatické methylační směsi 

   Analýzy in-vitro enzymatické methylační směsi arsenu, a tím zisk co nejvíce informací 

z dané problematiky bylo hlavním předmětem studie této diplomové práce. Experimenty 

byly zaměřeny na pozorování vlivu jednotlivých činidel, na časových rozdílech inkubace  

či na vývoji nové metody, která by byla nově schopna separovat jak jednoduché As-specie, 

tak i jednotlivé As-GS komplexy zároveň.  

 

5.2.1 Pilotní analýza in-vitro enzymatické methylační směsi arsenu v systému 

HPLC-ICP-MS 
   V daném experimentu byla zkoumána kompletní methylační směs arsenu a dva slepé 

vzorky (bez As-složky a bez enzymu AS3MT). Popsání reagentů a složení jednotlivých 

vzorků bylo zaznamenáno v Tab. 4.1. Byla užita gradientová eluce, jejíž průběh byl 

zaznamenán v Tab. 4.3. Jednotlivé vzorky byly inkubovány při 37° C po dobu 3,5h, teplota 

kolony a autosampleru byly nastaveny na 5° C, což bylo podstatné pro zastavení 

methylačního procesu. Nástřik každého vzorku byl 30 µl. 

   Nejprve byl analyzován slepý vzorek 1, tedy reakční směs bez přítomnosti iAsIII. 

Citlivost v průběhu měření byla monitorována pomocí interního standardu (125Te).  

Obě linie byly zaznamenány na obr. 5.8. V daných grafech byla užita logaritmická osa-Y 

se základem 10. Pokles obou linií okolo 16. minutě byla zapříčiněna gradientovou elucí, 

kdy se začala projevovat změna složení MF. I s uvědoměním užité logaritmické osy-Y tvar 

linie pro 75As téměř kopíruje tvar linie 125Te. Dle očekávání tak nebyl získán žádný 

významný signál patřící arsenové složce.  
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Obr. 5.8 : Signály získané pomocí ICP-MS pro slepý vzorek 1 (bez iAsIII) a pro interní 

standard (125Te) 

   Dále byl podroben analýze slepý vzorek 2, tedy reakční směs již s přídavkem iAsIII,  

ale bez enzymu AS3MT. Daný chromatogram byl zaznamenán na obr. 5.9 níže. Z něj bylo 

patrné, že při takovém naředění reakční směsi nedochází k formování As-GS komplexů 

bez přítomnosti enzymu. Byl pozorován pouze pík patřící jednoduchým As-speciím, 

v tomto případě nejspíše pouze pro iAsIII. Pokles obou linií po 16. minutě byl opět 

zapříčiněn gradientovou elucí.  

Obr. 5.9 : Signály získané pomocí ICP-MS pro slepý vzorek 2 (bez AS3MT) a pro interní 

standard (125Te) 
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   V posledním případě byla pozorována kompletní in-vitro methylační směs arsenu. 

V takovém případě byly pozorovány píky pro jednoduché specie arsenu (pravděpodobně 

methylované i nemethylované) a také pík patřící DMAs(GS). Z toho vyplývá, že veškeré 

intermediáty v podobě As(GS)3 a následně MMAs(GS)2 z důvodu přítomného SAM  

a enzymu AS3MT rychle přešly do vyššího methylovaného stavu, až ve směsi zůstal  

z As-GS komplexů pouze dimethylovaný DMAs(GS). Daný chromatogram je znázorněn 

na obr. 5.10.  

   Ve všech třech případech byl pozorován náznak většího či menšího píku okolo 19. min. 

Tento pík nebyl dosud identifikován, ale jednou z možností je hypotéza, že jde o vymývání 

paměťového efektu z kolony, jelikož chvíli předtím dosáhl gradient mobilní fáze 

s vysokým obsahem organické složky (vysoká eluční schopnost) kolony.  

 
Obr. 5.10 : Signály získané pomocí ICP-MS pro kompletní in-vitro methylační směs 

arsenu a pro interní standard (125Te); 1 – pík jednoduchých As-specií; 2 – DMAs(GS);  

3 – Neidentifikovaný pík 

 

5.2.2 Časové rozdíly inkubace in-vitro methylační směsi arsenu v systému 

HPLC-ICP-MS 
   Experiment byl podroben téměř stejným podmínkám jako experiment předešlý. Pro tyto 

účely byla použita kompletní in-vitro methylační směs arsenu, jedinými rozdíly byly doba 

inkubace reakční směsi (zde 10; 40; 70 min) a nastavení teploty autosampleru na 37° C, 

aby po nastříknutí mohla inkubace reakční směsi v klidu pokračovat. Po doběhnutí 

1 2 

3 
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třicetiminutové analýzy následně proběhl další nástřik. 

 

 
Obr. 5.11 : Závislost formování DMAs(GS) v porovnání s jednoduchými As-speciemi 

z in-vitro methlyační směsi arsenu v závislosti na době inkubace 

 

   Graf velmi zjednodušeně přibližuje mechanismus metabolismu arsenu. Na počátku  

do reakční směsi vstupoval pouze iAsIII, který v přítomnosti methylového dárce SAM  

a enzymu AS3MT začal podstupovat methylaci. Arsenová složka mezitím byla 

konjugována s GSH za tvorby As-GS komplexu, po takovém čase vznikal již DMAs(GS). 

Z grafu je patrné, že po deseti minutách byly v reakční směsi přítomné především 

jednoduché As-specie. Systém RP-HPLC-ICP-MS nám však neposkytuje informaci  

o podílu iAs : MMAs : DMAs. Již po deseti minutách bylo zformováno malé množství 

DMAs(GS). S rostoucím časem inkubace ubývaly jednoduché As-specie a naopak 

přibývalo množství DMAs(GS). Po sedmdesáti minutách tak bylo v reakční směsi již větší 

množství komplexu DMAs(GS) než jednoduchých As-specií. Takový trend by zřejmě dále 

pokračoval. Z experimentu je patrné, že doba inkubace je jeden ze zcela klíčových faktorů 

pro syntézu As-GS komplexů.  

 

5.2.3 Identifikace a potvrzení struktur pomocí ESI-MS 
   Hmotnostní spektrometrie s elektrosprejovou ionizací je technika sloužící především  

k udávání informací o kvalitě vzorku. V našem případě měla posloužit k identifikaci dosud 
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nerozluštěných struktur v chromatogramech, případně k potvrzení již známých struktur. 

Pro tyto účely měl posloužit systém HPLC-ESI-MS z jiného, externího pracoviště 

(Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.). Jako vzorek posloužila in-vitro enzymatická 

methylační směs složená stejně, jako v předešlých experimentech. Podmínky HPLC byly 

nastaveny tak, aby se co nejvíce blížily podmínkám užívaným na našem přístroji. Jediným 

rozdílem byl fakt, že nebylo možné termostatovat kolonu na námi užívaných 5 °C.  

Místo toho byla chlazena pouze na 11 °C.  
   Nebyly však tímto způsobem získány žádné relevantní informace. Pravděpodobně 

docházelo k rozložení komplexů během ionizačního procesu. Další možností je fakt,  

že užitý přístroj ESI-MS nebyl dostatečně citlivý, aby podal kvalitativní informace o takto 

rozředěném vzorku. Experiment se tak musel opakovat na citlivějším přístroji. Předběžný 

experiment byl proveden na nanospreji-ESI-MS (Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.),  

ale i tento pokus zůstal bez přínosu. Do budoucna by bylo vhodné vyřešit tento problém,  

to však zůstane námětem pro jiné diplomové práce.  

 

5.2.4 Úvod do vývoje nové metody HPLC/HG-CT-ICP-MS 
   Skutečnost, že dosud nebyla vyvinuta metoda, pomocí které by bylo možné stanovit 

jednoduché As-specie (iAs, MMAs, DMAs) zároveň s As-GS komplexy [As(GS)3, 

MMAs(GS)2, DMAs(GS)], dala podnět po jejím hledání a vývoji. Pomocí metody  

RP-HPLC byly separovány As-GS komplexy, zatímco jednoduché As-specie zůstaly 

neseparovány a procházely společně kolonou až k detektoru. Separace těchto specií byla 

možná skrze metodu IE-HPLC, která však nesloužily k separaci komplexů. 62, 66 Za účelem 

vytvoření komplexní metody k separaci všech daných specií byl systém rozšířen a částečně 

napojen na kryogenní past. Podrobněji popsáno v kapitole 4.3.2.  

   Markantní vliv na separaci specií i velikost odezvy v ICP-MS má složení mobilní fáze. 

Přídavek organické složky do MF má dvojí efekt. Malý přídavek organické složky do MF 

zvyšuje citlivost pro prvky s vysokým ionizačním potenciálem. Takovým prvkem je  

i arsen. Naopak vysoký obsah organické složky snižuje citlivost. 75 Tento efekt byl  

též pozorován v systému HG-CT-ICP-MS, kterým byly separovány a detekovány 

jednoduché As-specie. 
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Obr. 5.12 : Vliv přítomnosti malého množství organické složky v mobilní fázi  

(5% B → 5,9% ACN) na odezvu v ICP-MS. Užitý vzorek – směs iAsIII, MMAsV a DMAsV 

vše o koncentraci 50 ng cm-3. 1 – iAs; 2 – MMAs; 3 – DMAs. 

    

   
Obr. 5.13 : Vzorek směsi 50 ng cm-3 iAsIII - MMAsV - DMAsV se srovnávacím prvkem 

Te. A) V případě s organickou složkou v MF (5,9% ACN a 0,1% FA); B) Bez přítomnosti 

organické složky v MF (pouze 0,1% FA). 

 

   V systému HG-CT, dochází k vymrazování a zakoncentrování jak cílových analytů,  

tak částečně i par organické složky MF. To bylo příčinou výkyvu linie srovnávacího prvku 

Te v čase 15,5 – 16 min. V prvním případě došlo k chvilkovému poklesu citlivosti 

z důvodu náhlého uvolnění vymrazeného ACN z mobilní fáze a jak již bylo napsáno, větší 

koncentrace organické složky snižuje citlivost. V druhém případě, bez přítomnosti 

A B 
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organiky, k takovému poklesu nedošlo. Přítomnost ACN je však nezbytná pro separaci  

As-GS komplexů.  

   HG-CT-ICP-MS je tak citlivá metoda, že i deionizovaná voda jako vzorek poskytuje 

značnou odezvu, především co se týče specie iAs. To je způdobno nečistotami v užitých 

činidlech pro generování hydridů (Tris, TGLA, NaBH4), přestože užitá činidla dosahují 

vyhovujících čistot a kvalit. Deionizovaná voda analyzována jako vzorek metodou  

HG-CT-ICP-MS s MF obsahující 5% B (5,9% ACN) byla zachycena na obr. 5.14 níže. 

Zakoncentrování vymrazením a následné uvolnění poskytuje výborné odezvy, naneštěstí  

i v nechtěných případech jako je tento. Pokles citlivosti v tomto případě okolo 11. min byl 

opět způsoben vymrazením a následným uvolněním organické složky z MF.  

 
Obr. 5.14 : Deionizovaná voda analyzovaná jako vzorek metodou HG-CT-ICP-MS 

s mobilní fází obsahující organickou složku. 1 – iAs; 2 – MMAs; 3 – DMAs. 

 

   Metoda byla následně otestována na komplexní směsi As-GS mixu, pro jejichž účely 

byla primárně vyvýjena. Z obr. 5.15 je patrné, že je možné tuto metodu aplikovat  

pro analýzy As-GS komplexů společně s jednoduchými As-speciemi. Záležitost k dořešení 

však zůstal pokles citlivosti z důvodu uvolnění vymrazeného ACN právě v době,  

kdy eluoval pík pro DMAs a jeho stanovení by tak bylo nepřesné. 
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   Obr. 5.15 : Analýza vzorku As-GS mixu metodou HPLC/HG-CT-ICP-MS.  

   Tento problém se podařilo eliminovat změnou konfigurace, kdy docházelo ke generování 

hydridů, následnému vymrazení a uvolnění ještě před elucí As-GS komplexů a byla 

vytvořena metoda pro MF, kdy nejprve kolonou procházela MF bez organické složky  

(MF: 100% A – 0,1% FA) v době eluování píků jednoduchých specií (obr. 5.16).  

 
Obr. 5.16 : Změna konfigurace v metodě HPLC/HG-CT-ICP-MS mající za následek 

vzájemné přehození eluce jednoduchých As-specií a As-GS komplexů. 

   Tím byl vyřešen problém snížení citlivosti měření právě ve chvíli, kdy dochází k eluci 

DMAs. V průběhu analýzy bylo složení MF skokově změněno na 5 % B  
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(tedy 5,9 % ACN s 0,1% FA). Změněné složení MF dorazilo do detektoru kolem 14. min 

analýzy, zapříčinilo zvednutí line srovnávacího prvku a umožnilo eluovat také As-GS 

komplexy. 

 

5.2.5 Srovnání metody HPLC-ICP-MS a HG-CT-ICP-MS 
   Za účelem stanovit analytické charakteristiky jednotlivých metod byla pro každou 

metodu zkonstruována kalibrační závislost a byly měřeny odezvy slepých vzorků (v obou 

případech Tris HCl pufr o pH 7,4 a koncentraci 0,1 mol dm-3). Kalibrační závislost byla 

v případě metody HPLC-ICP-MS konstruována nástřikově, zatímco pro metodu  

HG-CT-ICP-MS koncentračně. Pro tvorbu kalibrační závislosti byl použit roztok iAs, 

jehož citlivost by v systému RP-HPLC měla být pro všechny přidružené As-GS komplexy 

totožná. V systému HG-CT byly kalibrační závislosti pro jednotlivé specie konstruovány 

zvlášť. Podmínky měření byly v obou případech totožné, až na složení MF. Ta v případě 

HPLC-ICP-MS obsahovala navíc malý přídavek organické složky. Získané analytické 

charakteristiky pro obě metody byly zaznamenány v tabulce 5.3. 

 

Tab. 5.3 : Analytické charakteristiky stanovení jednoduchých As-specií a As-GS 

komplexů pomocí komplexní metody HPLC/HG-CT-ICP-MS. 

Detekce ICP-MS 

Separační technika RP-HPLC HG-CT 

Složení MF 0,1% FA; 5,9% ACN 0,1% FA 

Cílové analyty As-GS komplexy iAs MMAs DMAs 

Mez detekce (pg cm-3) 1,9 1,2 0,043 0,076 

Mez stanovitelnosti (pg cm-3) 6,5 3,9 0,14 0,25 

Citlivost (CPS s pg-1) 468 1121 895 926 

 
   Z tabulky 5.3 je patrné, že meze detekce a stanovitelnosti pro iAs jsou v porovnání  

s MMAs a DMAs řádově vyšší. To je způsobeno několikanásobně vyšší koncentrací iAs  

ve slepém vzorku v porovnání s MMAs a DMAs, což má také za následek vyšší relativní 

směrodatnou odchylku z měřených slepých vzorků. Tento fakt částečně narušuje dosažení 

preciznějšího stanovení, a tím dochází ke zvýšení daných limitů.  
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   Nízká koncentrace organické složky v mobilní fázi v systému RP-HPLC má za následek 

zvýšení citlivosti stanovení v porovnání s mobilní fází bez přítomnosti organické složky, 

což bylo popisováno v kapitole výše (obr. 5.12; 5.13). 

 

5.2.6 In-vitro enzymatické methylační směsi arsenu v systému  

HPLC/HG-CT-ICP-MS 
   Analýzy in-vitro enzymatických methylačních směsí v systému HPLC-HG-CT-ICP-MS 

byly prováděny za účelem získat bližší představu o transformaci anorganického arsenu 

v přítomnosti látek nacházejících se též i v lidském těle a simulovat tak zjednodušeně 

lidský metabolismus. Do reakce vstupuje iAs v přítomnosti GSH, TCEP, SAM a enzymu 

AS3MT. Ve všech níže uvedených případech byly užity stejné podmínky, jedinými rozdíly 

byly rozdílné doby inkubace (37 °C) a užití rozdílných předpřipravených alikvotů enzymu 

AS3MT, který byl dlouhodobě skladován. Celkem byly užity 3 methylační směsi,  

ze kterých byla poskládána Tab. 5.4. Aktivita jednotlivých alikvotů enzymu se tak může 

lišit. Rychlost transformačního mechanismu záleží především na enzymu.  

   Distribuce specií arsenu v závislosti na době inkubace byly zaznamenány v tabulce níže. 

Relativní zastoupení specie bylo vypočteno poměrem plochy píku specie ku součtu všech 

ploch.  

Tab. 5.4 : Distribuce specií arsenu při rozdílné době inkubace v in-vitro enzymatické 

methylační směsi. 

 Relativní zastoupení As-specie (%) 

Doba 

inkubace 
iAs MMAs DMAs As(GS)3 MMAs(GS)2 DMAs(GS) 

0 s 100 - - - - - 

140 s 99,5 0,08 0,31 0,11 ND ND 

10 min 98,2 0,55 0,78 0,16 0,15 0,16 

25 min 93,9 0,27 3,75 0,07 0,20 1,77 

60 min 76,8 0,76 17,8 ND ND 4,58 

75 min 53,8 0,28 39,5 ND ND 6,40 

110 min 51,2 0,75 43,2 ND ND 4,95 

4 h 50,9 0,15 47,5 ND ND 1,42 

24 h 47,1 0,13 52,5 ND ND 0,37 

* ND – nedetekováno (pod mezí detekce) 
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   Z naměřených dat je patrno několik trendů. S časem postupně ubývá vstupující specie 

iAs. Naopak dochází k její postupné methylaci na vyšší methylační stupně,  

převážně až na DMAs. U mezistupně MMAs nebyl pozorován žádný výrazný trend,  

jeho množství se ve směsi udržovalo na velmi nízké úrovni, pouze jako meziprodukt  

pro další methylaci. V prvních několika řádově jednotkách minut byla ve směsi zjištěna 

přítomnost As(GS)3, jako jediného z As-GS komplexů. Tento logický stav však trvá pouze 

několik minut. Přítomnost As(GS)3 a následně i MMAs(GS)2 byly ve velmi malých 

množstvích detekovány pouze v prvních 25 min. Rychle dochází k jejich methylaci  

až na DMAs(GS). Množství tohoto komplexu pozvolna roste přibližně do 75. minuty. 

Následně dosahuje maxima a jeho množství začíná klesat. Názorněji byla distribuce specií 

arsenu ve směsi znázorněna obrázkem situovaným níže.  

 

 
Obr. 5.17 : Distribuce jednotlivých As-specií v in-vitro enzymatické methylační směsi 

v závislosti na době inkubace.  
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Obr. 5.18 : Distribuce As-specií v in-vitro enzymatické methylační směsi při vybraných 

dobách inkubace (výřez z obr. 5.17). 
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6. Závěr 

 
   Cílem této diplomové práce bylo podrobné analyzování nestabilních 

arsenoglutationových komplexů a především nalezení vhodné metody pro paralelní 

stanovení právě As-GS komplexů společně s jednoduchými speciemi arsenu (iAs, MMAs, 

DMAs). Tato diplomová práce je doposud vůbec první prací popisující technické řešení 

takovýchto analýz. Dále aplikace této metody na studium in-vitro enzymatické methylace 

arsenu a také identifikace všech složek vzniklých při syntéze As-GS komplexů.  

   Základem pro řešení této problematiky byla konfigurace RP-HPLC-ICP-MS. Ta je však 

vhodná pouze pro stanovování As-GS komplexů, nikoliv jednoduchých As-specií.  

Při hledání vhodného řešení byl systém rozšířen na konfiguraci RP-HPLC/HG-CT-ICP-

MS, kdy alikvot obsahující jednoduché As-specie byl separován pomocí postkolonového 

generování hydridů s následným záchytem v kryogenní pasti s kapalným dusíkem  

(HG-CT), kde je separace založena na rozdílných tv generovaných hydridů. Separace  

As-GS komplexů byla prováděna klasicky na koloně s reverzní fází (C18). Vznikla tak 

komplexní metoda a také poměrně složitý systém. Optimalizace jednotlivých metod byly 

provedeny již dříve. Za daných podmínek bylo dosaženo meze detekce pro As-GS 

komplexy 1,9 pg cm-3 v systému RP-HPLC-ICP-MS (mez stanovitelnosti 6,5 pg cm-3)  

při citlivosti 468 CPS s pg-1. Systém HG-CT-ICP-MS poskytuje pro iAs mez detekce  

1,2 pg cm-3 (mez stanovitelnosti 3,9 pg cm-3) při citlivosti 1121 CPS s pg-1. Pro MMAs 

bylo dosaženo meze detekce 0,043 pg cm-3, mez stanovitelnosti 0,14 pg cm-3 při citlivosti 

895 CPS s pg-1. Podobných hodnot bylo dosaženo také pro DMAs, kde mez detekce činila 

0,076 pg cm-3, mez stanovitelnosti 0,25 pg cm-3 a citlivost 926 CPS s pg-1. Pro As-GS 

komplexy byly zjištěny také meze detekce a stanovitelnosti při užití UV detektoru,  

který byl součástí systému HPLC. Signál v UV oblasti (při 210 nm) je možný pozorovat 

díky glutationové složce. Hodnota pro mez detekce činila 0,83 µg cm-3  

(pro mez stanovitelnosti 2,53 µg cm-3). Dané hodnoty jsou poměrně vysoké, proto je 

stanovení As-GS komplexů pomocí UV detektoru nevhodné.  

   Dalším z cílů byla studie cesty enzymatické syntézy komplexů arsenu pomocí AS3MT 

za podmínek simulující podmínky uvnitř lidského těla. Pro tyto účely byla využita metoda 

RP-HPLC/HG-CT-ICP-MS. Byla provedena řada analýz s rozdílnými časy inkubace 

reakční směsi obsahující iAs, GSH, TCEP, SAM, AS3MT a Tris pufr. Pomocí dané 

metody se podařilo separovat všechny požadované specie arsenu. Během prvních 25 minut 
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pozorujeme všechny tři As-GS komplexy v reakční směsi. Naměřené intenzity patřící 

komplexům jsou velmi nízké, přesto jsou signály významné. Signály As(GS)3  

a MMAs(GS)2 začínají poté výrazně klesat. Po 60 minutách enzymatické reakce již byl 

z komplexů pozorován pouze DMAs(GS). Ten byl ve směsi detekován i po 24 hodinách, 

jeho intenzita byla v té době velmi nízká a předpokládá se, že po určité době zcela vymizí.  

   Za účelem identifikace všech složek vznikajících při syntéze As-GS komplexů byl použit 

také externí systém HPLC-ESI-MS a HPLC-nanoESI-MS. Nebyly tím však získány žádné 

relevantní informace z důvodu rozpadu velmi naředěných komplexů při ionizačním 

procesu nebo z důvodu nízké citlivosti detektoru. V budoucnu by však bylo vhodné tento 

problém překonat. 
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