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ABSTRAKT 



Abstrakt 

 

All-trans retinová kyselina (ATRA) a 13-cis retinová kyselina (13-cis RA) jsou 

přírozeně se vyskytující retinoidy. All-trans retinová kyselina má mnoho rolí 

v reprodukci, embryogenezi, buněčné diferenciaci, v procesu vidění a imunitní 

odpovědi a je také pouţívána k terapii akutní promyelocytární leukémie. Tokoferoly 

jsou hlavními antioxidanty séra. Jak tokoferoly, tak retinoidy jsou studovány jako  

chemopreventivní a terapeutické látky pro pacienty s rakovinou.  

V této práci byla vyvinuta jednoduchá a rychlá HPLC metoda pro současné stanovení 

vitaminů rozpustných v tucích a retinových kyselin (retinol, all-trans retinová kyselina, 

13-cis retinová kyselina, gama- a alfa- tokoferol) v lidském séru  za pouţití monolitní 

technologie.  

Monolitní  kolona Chromolith Performance RP-18e (100 mm × 4.6 mm) pracovala při 

pokojové teplotě. Mobilní fáze (MF) byla sloţena ze směsi acetonitril 

(ACN) : 1%  ammonium acetate (AMC) ve vodě (pH = 7). Pro analýzu byl zvolen 

gradient:MF ACN : AMC  98:2 (0. fáze) při průtoku 2 ml/min,  3 minuty ACN : AMC 

95:5  při průtoku 1,5 ml/min a  3 minuty průtok 3,2 ml/min se stejnou mobilní fází. 

Detekce a identifikace byla provedena pomocí photodiode array detektoru. Retinol, 

13-cis- a all-trans retinová kyselina byly monitorovány při 325 nm. Alfa- a  gama-

tokoferol byly stanoveny při 295 nm. Celkový čas analýzy byl 7,2 minuty. Jako vnitřní 

standard byl pouţit tokol.  
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Abstract 

 

All-trans retinoic acid (ATRA) and 13-cis-retinoic acid (13-cis RA) are naturally 

occurring retinoids. All-trans-retinoic acid plays multiple roles in reproduction, 

embryogenesis, cellular differention, vision and immune response and is also used 

therapeutically in acute promyelocytic leukemia. Tocopherols are major serum 

antioxidants. Both retinoids and tocopherols are studied as chemopreventive and 

therapeutic agents in cancer patients.  

In the present study, a simple and rapid HPLC method was developed for simultaneous 

determination of fat-soluble vitamins and retinoic acids (retinol, all-trans retinoic acid, 

13-cis retinoic acid, gamma- and alpha-tocopherol) in human serum using monolithic 

technology.  

The monolithic column Chromolith Performance RP-18e (100 mm × 4.6 mm) was 

operated at ambient temperature. Mobile phase (MF) consisted of mixture Acetonitrile 

(ACN) : 1% ammonium acetate in water (AMC) at pH 7.0 starting with  ACN : AMC 

98:2 (column pre-treatment) at flow rate 2ml/min following 4,2 minutes ACN:AMC 

95:5 at the flow rate 1.5 ml/min than 3 minutes flow rate 3,2ml/min with the same 

mobile phase. Detection and identification was performed using photodiode array 

detector. Retinol, 13-cis- and all-trans-retinoic acid were monitored at 325 nm. Alpha- 

and gamma-tocopherol were carried out at 295 nm, respectively. The total time of 

analysis was 7.2 minutes. Tocol was used as internal standard.  
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1.1. Úvod a cíl práce 

V poslední době se mezi analytickými metodami stále více prosazuje metoda 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie. V biochemických laboratořích se tyto metody 

uţívají nejen k terapeutickému monitorování lékových hladin, ale i ke stanovení dalších 

biologicky aktivních látek, jako jsou například vitaminy. 

Cílem této práce bylo vyvinout a validovat HPLC metodu pro analýzu all-trans retinové 

kyseliny, 13-cis retinové kyseliny, retinolu, gama-tokoferolu a alfa-tokoferolu v lidském 

séru s vyuţitím monolitické kolony, diode-array detekce a pomocí metody vnitřního 

standardu. Tato metoda bude vyuţita pro klinické monitorování onkologických 

pacientů, hlavně u onkologických pacientů s nefrologickými komplikacemi. 
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2. SEZNAM ZKRATEK 
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HPLC high performance liquid chromatography, vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie 

ppt parts per trillion 

HILIC hydrophylic interaction liquid chromatography, kapalinová 

chromatografie pro stanovení hydrofilních látek 

ZIC-HILIC  ZIC-HILIC je analytická kolona, jejíţ  stacionární  fáze obsahuje 

„zwitteriontovou“ skupinu, která je navázána na silikagel 

OS oktylsilikagel 

ODS oktadecylsilikagel  

RP-HPLC reverse phase HPLC, vysokoúčinná kapalinová chromatografie na 

reverzní fázi 

NP-HPLC normal phase HPLC, vysokoúčinná kapalinová chromatografie na 

normální fázi 

DAD diode array detector, detektor diodového pole 

CCD prvek  change-coupled devices, integrovaný obvod obsahují světlocitlivé 

elementy (kondenzátory) snímající plošný obraz  

RI detektor rephractive index detector, refraktometrický detektor  

UV-VIS detektor ultraviolet-visible detector, detektor ultrafialového a viditelného 

záření 

IR detektor infrared detector, detektor infračerveného záření 

FLD fluorescence detector, fluorescenční detektor 

ECD electron capture detector, elektrochemický detektor 

COND conductivity detector, konduktometrický detektor 

RI detektor refractive index detektor, refraktometrický detektor  

LS detektor light-scattering detector, detektor na principu rozptylu světla 

ELSD evaporative light – scattering detector, LS detektor se zmlţením 

eluentu 

MS mass spectrometry, hmotnostní spektrometrie 

MALDI matrix-assisted laser desorption ionization, ionizace laserem za 

účasti matrice 

ESI electrospray ionization, ionizace elektrosprejem 

APCI athmospheric pressure chemical ionization, chemická ionizace za 

atmosferického tlaku 
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IT ion trap, iontová past 

Q quadrupole, kvadrupól 

TOF time-of-flight, analyzátor doby letu 

PCBs polychlorinated biphenyls, polychlorované bifenyly 

PAHs polycyclic aromatic hydrocarbons, polycyklické aromatické 

uhlovodíky 

CRBP  cell-retinol-binding-protein, bílkovina přenášející retinol v buňce 

LRAT lecitinretinolacyltransferasa 

NADP nikotinamidadenindinukleotidfosfát (oxidovaný) 

NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát (redukovaný) 

NAD nikotinamidadenindinukleotid (oxidovaný) 

TTR trans-thyretin 

RBP retinol-binding-protein, protein přenášející retinol v krvi 

CRABP cell-retinoic acid-binding-protein, bílkovina přenášející retinovou 

kyselinu v buňce 

RA retinoic acid, retinová kyselina 

RXR retinoid X receptor, receptor pro 9-cis retinovou kyselinu 

RAR retinoid acid receptor, receptor pro all-trans retinovou kyselinu  

DBD DNA-binding domen, doména vázající DNA 

LBD ligand-binding domen, doména vázající ligand 

TR thyroid hormone receptors, receptory pro hormony štítné ţlázy 

VDR vitamin D3 receptor, receptor pro vitamin D 

RNA ribonucleic acid, ribonukleová kyselina 

DNA deoxyribonucleic acid, deoxyribonukleová kyselina 

RARE retinoid acid response element, reakční elementy retinové kyseliny  

CNS centrální nervový systém 

EGFR epidermal growth faktor receptor, receptor pro epidermální růstový 

faktor 

IL-2, 6 interleukin 2, 6 

HIV human immunodeficiency virus, virus lidského imunodeficitu 

AIDS acquired immune deficiency syndrome, syndrom získaného selhání 

imunity 

TH buňka helper T cell, pomocná T buňka 
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IFN- interferon  

Ig imunoglobulin 

RE retinol ekvivalent = 1 mikrogram retinolu 

PML promyelocytární leukémie 

APL  akutní promyelocytární leukemie 

AML  akutní myeloblastické leukemie 

ATRA all-trans retinoic acid, all-trans retinová kyselina 

TNF tumor nekrotizující faktor 

RAS retinoic acid syndrom, syndrom retinové kyseliny 

SERM selective estrogen receptor modulator, selektivních modulátorů 

receptorů pro estrogen 

ER estrogen receptor, receptor pro estrogen 

ALT alanin.amino.transferasa 

NBL neuroblastom 

IUPAC international union of pure and applied chemistry 

ROH retinol  

RAL retinal  

IS interní standard 

MF mobilní fáze  

ACN acetonitril  

THF tetrahydrofuran 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 
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3.1. Chromatografické metody 

 

Chromatografické metody jsou separační metody slouţící k oddělení jednotlivých 

sloţek obsaţených ve vzorku a zároveň k jejich kvalitativní a kvantitativní analýze. 

Vzorek je aplikován mezi dvě nemísitelné fáze, stacionární (nepohyblivou) a mobilní 

(pohyblivou) fázi, mezi kterými dochází k několikanásobnému ustalování rovnováhy. 

Stacionární fáze má schopnost různou silou zadrţovat jednotlivé součásti 

analyzovaného vzorku a mobilní fáze je pak vymývá z nepohyblivé fáze a unáší různou 

rychlostí ve směru proudu. Nejdříve se eluují látky méně poutané na stacionární fázi 

a na závěr látky poutané nejsilněji [1].
 

 

Rozdělení chromatografických metod: 

 

Na základě skupenství mobilní fáze:  

Kapalinová chromatografie – mobilní fáze je kapalina 

Plynová chromatografie – mobilní fáze je plyn 

 

Na základě uspořádání stacionární fáze: 

Kolonová chromatografie – stacionární fáze  je umístěna v trubici (koloně) 

Plošné techniky: 

Papírová chromatografie – stacionární fáze je součástí 

chromatografického papíru 

Tenkovrstvá chromatografie – stacionární fáze je zakotvena na pevném 

plochém podkladu 

 

Na základě separačního děje: 

Absorpční chromatografie – k dělení dochází v důsledku různé schopnosti 

sloţek se poutat na povrch stacionární fáze (tuhá látka) 

Rozdělovací chromatografie – k dělení látek dochází na základě různých 

rozdělovacích koeficientů a tudíţ odlišné rozpustnosti sloţek v mobilní 

a stacionární fázi (kapalná látka ukotvená na inertním nosiči) 

Iontově výměnná chromatografie – slouţí k dělení elektrolytů schopných 

existence v iontové podobě. O separaci rozhodují různě velké elektrostatické 
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přitaţlivé síly mezi funkčními skupinami vzorku (ionty) a stacionární fází 

(iontoměnič – katex, anex) 

Gelová chromatografie – separace na pórovité stacionární fázi (Sephadex, 

dextranový gel) na základě molekulového síťového efektu (rozdělení podle 

velikosti – menší molekuly se v pórech zadrţují déle) 

Afinitní chromatografie – zaloţena na schopnosti stacionární fáze vázat právě 

určité sloţky, ke kterým má selektivní (afinitní) vztah 

Chirální chromatografie – slouţí k separaci chirálních látek (enantiomerů); pro 

separaci je nutné pouţít buď chirální aditiva v mobilní fázi, nebo chirální 

stacionární fázi [2] 

 

V rozdělovací kapalinové chromatografii se dále pouţívá rozdělení podle polarit: 

Chromatografie na normálních fázích - stacionární fáze je silně polární (např. 

silikagel) a mobilní fáze je nepolární (hexan, chloroform); polární látky jsou 

tak zadrţovány na polární stacionární fázi silněji neţ látky nepolární 

Chromatografie na reverzních fázích - pouţívá nepolární stacionární fázi (např. 

C8, C18 modifikovaný silikagel) a polární mobilní fázi (směs vody, 

methanolu, acetonitrilu); v tomto reverzním uspořádání dochází k silnému 

zadrţování nepolárních látek [2]
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3.2. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - HPLC 

(High Performance Liquid Chromatography) 

 

HPLC je jednou z dominantních analytických technik rutinně vyuţívaných ve všech 

typech analytických laboratoří. Uplatnění našla zejména ve stanovení biologických, 

farmaceutických, nutričních a  kosmetických  vzorků, dále v analýze potravin, ţivotního 

prostředí, chemickém průmyslu a forensního lékařství. Slouţí k separaci, identifikaci 

a kvantifikaci organických i anorganických látek přítomných ve vzorcích, které mohou 

být  rozpuštěny v kapalině. Mohou být stanoveny i stopové koncentrace látek jako ppt 

(parts per trillion ) [3, 4]. 

 

3.2.1. Úvod 

 

HPLC byla vyvinuta v polovině 70. let 20. století spolu s rychlým vývojem 

stacionárních fází. V 80. letech bylo HPLC běţně uţíváno k separaci chemických 

sloučenin. Nové techniky umoţňují lepší separaci, identifikaci a kvantifikaci. 

V posledním desetiletí došlo k obrovskému vývoji mikrokolon, speciálních kolon a také 

proběhl značný vývoj v oblasti Fast HPLC. Typické kolony mají průměr 3 – 5 mm 

a průměr mikrokolon nebo kapilárních kolon je 3 – 200 m. Fast HPLC vyuţívá kratší 

kolony, které jsou vyplněny menšími částicemi. Nyní je velký výběr kolon pro separaci 

sloučenin a také existuje velké mnoţství detektorů pro optimální analýzu sloučenin [5] 

 

Klasická kapalinová chromatografie pouţívá skleněnou trubici naplněnou zrnitým 

sorbentem s velkým průměrem částeček a mobilní fázi, která protéká přes stacionární 

fázi samospádem. Toto provedení nemá potřebnou separační účinnost, ale stalo se 

základem HPLC. Separační účinnost závisí na velikosti částic nepohyblivé fáze. Čím 

menší a stejnoměrnější jsou tyto částice, tím větší je účinná plocha a tím i separační 

účinnost. Malé částice však kladou zároveň vyšší odpor, a proto je nutné pracovat při 

vysokém tlaku [2].  
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3.2.2. Princip HPLC 

 

Kapalinová chromatografie vyuţívá k separaci sloţek směsi pevnou stacionární fázi 

a kapalnou mobilní fázi (směs rozpouštědel příslušné polarity). Analyty jsou nejdříve 

rozpuštěny ve vhodném rozpouštědle a poté nadávkovány na chromatografickou kolonu 

za určitého průtoku mobilní fáze a za vysokého tlaku. Na chromatografické koloně 

dochází k rozdělení směsi na jednotlivé sloţky za vysokého tlaku na základě různé míry 

interakcí se stacionární fází. Interakce analytu se stacionární a mobilní fází je ovlivněna 

typem stacionární fáze a sloţením mobilní fáze [1, 2]. 

 

Druhy interakcí uplatněné v chromatografickém procesu: 

Hydrofobní interakce 

Interakce dipól – dipól 

Vodíkové vazby 

Elektrostatické interakce [6] 

 

V HPLC systému mohou být užity 2 separační módy: 

Izokratická eluce, při které se sloţení mobilní fáze nemění během 

chromatografie; slouţí k analýze látek jejichţ eluční parametry se příliš 

neliší 

Gradientová eluce, při které se sloţení mobilní fáze mění v průběhu separace; 

slouţí k eluci komplexních látek s mnoha sloučeninami, u kterých nelze 

dosáhnout dostatečného vymytí pomocí isokratické eluce, protoţe se eluční 

vlastnosti jednotlivých sloţek příliš liší [1, 4] 

 

3.2.3. HPLC systém 

 

3.2.3.1. Komponenty HPLC systému 

 

HPLC sestava se obecně skládá z rezervoárů mobilní fáze, odplyňovacího zařízení, 

pumpy, injektoru, chromatografické kolony (případně předkolony), detektoru 

a z procesoru pro vyhodnocení (počítač). 
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Obr. 1: HPLC systém: rezervoár mobilní fáze (1), pumpa (2), vzorek (3), injektor nebo 

autosampler (4), HPLC kolona (5), detektor (6), počítač pro vyhodnocení dat (7), odpad 

(8) [4] 

 

K odplynění mobilní fáze  se pouţívají inertní plyny, nejčastěji helium. V moderních 

sestavách je umístěn degasér, který umoţňuje on-line odplynění. 

Chromatografická pumpa slouţí k udrţování stabilního bezpulzního průtoku mobilní 

fáze kolonou za vysokého tlaku. Poţadavky na pumpu zahrnují schopnost pracovat pod 

tlakem 40 MPa a v rozmezí průtoků 0,01 – 10 ml/min [1,
 
3]. 

Injektor dávkuje vzorek do kontinuálního  proudu mobilní fáze, který unáší vzorek 

k HPLC koloně. Injektory pro kapalinovou chromatografii umoţňují aplikaci kapalného 

vzorku o objemu od 1 do 100 l s vysokou reprodukovatelností a pod vysokým tlakem. 

K zavedení vzorku do systému slouţí dávkovací smyčka. Dávkování můţe být 

provedeno ručně pomocí Hamiltonovy stříkačky, coţ přináší určité nevýhody z hlediska 

těsnosti, udrţení tlaku a zejména vnášení stop materiálu injekční stříkačky. V dnešní 

době injekční systémy bývají nahrazeny dávkovacími kohouty, kterým lze dávkovat 

pevně daný objem roztoku, avšak mnohem přesněji. Pro analýzu velkého počtu vzorků 

je velmi výhodná automatická aplikace vzorku pomocí autosampleru. Autosampler také 

umoţňuje spuštění analýzy přes noc, kdy nemusí být přítomná obsluha systému 

[1, 2, 7].
 
 



 23 

HPLC kolony  jsou naplněny stacionární fází. V dnešní době máme moţnost pouţít 

různé druhy kolon, které se liší typem stacionární fáze, velikostí částic, průměrem 

a nebo délkou kolony.  

Mezi dávkovačem a analytickou kolonou můţe být umístěna předkolona slouţící 

k odstranění některých kontaminant vzorku, která umoţňuje prodlouţení ţivotnosti 

analytické kolony [2]. 

Detektor slouţí k detekci jednotlivých sloţek vzorku a odesílá odpovídající elektrický 

signál do počítače a na obrazovce se zobrazí záznam zvaný chromatogram [1, 2, 4]. 

Pro lepší reprodukovatelnost analýz můţe být pouţíván termostatovaný kolonový 

prostor, který umoţňuje kontrolu aktuální teploty a zaručuje stálou teplotu během 

analýz [2]. 

 

3.2.4. Eluční parametry 

 

Při běţné chromatografii protéká mobilní fáze stálou rychlostí. Od vnesení určité látky 

do vstupu kolony do okamţiku, kdy kolonu opouští, se projeví signálem na detektoru. 

Tento čas, který uplyne, je závislý na sorbovatelnosti látky v daném chromatografickém 

systému, a tedy na jejím druhu (kvalitě). Protoţe tento čas charakterizuje retenci látky 

v koloně a současně snadnost její eluce z kolony, označuje se jako retenční nebo eluční 

čas, tR. K eluci dané látky je také zapotřebí určitý objem mobilní fáze, který musí 

protéct kolonou. Tento objem můţe také charakterizovat danou látku a to jako 

tzv. retenční nebo eluční objem, VR. Při stálé rychlosti je mezi těmito parametry přímá 

úměra. 

    

VR = tR * Fm 

 

Detektor na výstupu kolony je spojen se zapisovačem, který graficky registruje intenzitu 

odezvy detektoru v závislosti na čase. Tato závislost se označuje jako chromatogram. 

Pokud detektorem protéká mobilní fáze, registruje zapisovač základní linii rovnoběţnou 

s osou x. Průchod zóny eluované látky detektorem vyvolá nárust a opětovný pokles 

signálu a tomu odpovídající maximum na chromatogramu, označované jako pík. 

Retenční čas z chromatogramu se určuje jako průmět maxima píku na osu x. Pokud by 

látka nebyla vůbec sorbovatelná stacionární fází a postupovala stejnou rychlostí jako 
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mobilní fáze, potom je retenční čas označován jako „mrtvý“ čas, tM. Poměr mrtvého 

retenčního času a retenčního času látky A se označuje jako retenční faktor R: 

 

tM/tR = R 

 

Retenční faktor můţe mít hodnoty od 0 do 1. Pro chromatografické potřeby je účelné, 

aby R nevybočovalo z rozsahu 0,2 – 0,8. Tyto eluční parametry poskytují informace 

o kvalitativní analýze. 

Průběh píku představuje koncentrační profil zóny. Proto je plocha vymezená píkem nad 

základní linii („plocha píku“) úměrná mnoţství látky v zóně a je základním údajem pro 

kvantitativní analýzu. 

Na základě zjištěných ploch píku  se obsah látky stanovuje vţdy relativně, tedy 

s pouţitím standardů. Plocha píku látky ve vzorku se srovnává s plochou píku 

standardu. Můţe být pouţita buď metoda vnějšího standardu, kdy je nezbytné 

aplikovat do kolony přesně definované mnoţství a zároveň musí mít analýzy stejné 

podmínky. Nebo pomocí metody vnitřního standardu, kdy je analyzovaná látka 

a standard stanoveny během jedné analýzy. Pro sériová stanovení je účelné i pořízení 

kalibrační závislosti s pouţitím několika standardů. Výhodou metody vnějšího 

standardu je, ţe vzorek i standard jsou  stejné látky. Nevýhodou je potřeba přesného 

dávkování, které často bývá hlavním zdrojem chyb. Metoda vnitřního standardu 

eliminuje chyby vzniklé nepřesným dávkováním na kolonu. Jsou pouţívány látky 

s podobnými fyzikálními a chemickými vlastnosti jako analyt, ale musí být eluovány 

v jiném čase. Analyzovaný vzorek by také neměl daný standard před jeho přidáním 

obsahovat. Koncentrace vnitřního standardu by se měla pohybovat v rozmezí 

koncentrací analytu [8].
 

 

3.2.5. HPLC kolony 

 

Analytická kolona je „srdcem chromatografického systému“a značně ovlivňuje 

selektivitu a účinnost. Kolony pro HPLC jsou trubice vyrobené z různých materiálu, 

například ze skla a oceli, naplněné stacionární fází. Existuje velké mnoţství kolon 

lišících se délkou, průměrem a náplní. Délka analytické kolony můţe být 20 - 500 mm 

a vnitřní průměr 1 – 50 mm. Dlouhé kolony a kolony a malým vnitřním průměrem mají 
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vysokou separační účinnost. Pro účinné dělení látek hraje také důleţitou roli náplň 

kolony, tj. kvalita sorbentu, jeho velikost a stejnoměrnost částic, ale i tvar, porozita, 

struktura [1, 2, 4, 9]. 

 

 

 

Obr. 2: Různé typy kolon, skleněné, kovové [4]
 

 

Podle pouţití rozeznáváme kolony analytické, preparativní a mikrokolony. Analytické 

kolony jsou z nerezavějící oceli mají délku 30, 100 a 250 mm a průměr kolony je 

1-8 mm. Částice, kterými je kolona vyplněna je většinou silikagel se zakotvenou 

stacionární fází, mají průměr 1,7 – 10 m. Jedná se o tzv. sekcionované kolony slouţící 

k dělení sloţitých směsí látek. Preparativní kolony mají větší průměr, 50 – 100 mm, 

větší délku a velikost částic mají 10 – 100 um. To umoţňuje nanesení většího mnoţství 

vzorku na kolonu a dělení většího mnoţství látek, řádově miligramů aţ desítek 

miligramů [4,10]. 
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Obr.3: Rozdíly mezi preparativní a analytickou kolonou, délky a průměry kolon [4] 

 

3.2.5.1. Stacionární fáze 

  

Dělení sorbentů dle struktury: 

Klasické částicové (mikronové, submikronové) - nejčastěji pouţívané jsou 

stacionární fáze na bázi silikagelu. Typické částicové kolony jsou plněny 

silikagelem o velkosti částic 3 nebo 5 mikronů. 3-mikronové sorbenty 

nabízejí vyšší účinnost spolu s negativním působením protitlaku, naopak 

5-mikronové sorbenty protitlakem tolik netrpí, mají ale naopak niţší 

účinnost. Přestoţe mají 3-mikronové sorbenty dobrou separační účinnost, 

tyto částice při vysokém tlaku limitují rychlost analýzy a délku kolony, 

a navíc sniţují ţivotnost kolony, ţivotnost HPLC systému a těsnění 

nástřikového ventilu. 

Monolitní stacionární fáze  kombinují výhody částic obou velikostí [11,12] 

 

Přehled a vývoj stacionárních fází:  

Stacionární fáze na bázi silikagelu (normální, reverzní) 

Hybridní stacionární fáze 

Stacionární fáze na bázi oxidu zirkoničitého, oxidu hlinitého a oxidu titaničitého 

Polymerní stacionární fáze 

Stacionární fáze na bázi polymerního grafitického karbonu 



 27 

Stacionární fáze pro HILIC (Hydrophylic Interaction Liquid chromatography) 

Monolitické stacionární fáze [6] 

 

3.2.5.1.1. Stacionární fáze na bázi silikagelu 

 

Silikagel je obecně nejrozšířenější polární sorbent. Kolony mají široké komerční 

vyuţití. Aktivními centry na povrchu silikagelu jsou hydroxylové skupiny, 

resp. silanolové skupiny Si-OH [13]. 

Existuje několik rozdílných typů silanolových skupin: izolované, jednoduché, dvojíté 

a silanolové skupiny vzájemně vázané vodíkovými vazbami [13]. 

 

 

Obr. 4. Typy silanolových skupin: sousední silanolové skupiny vzájemně vázáné 

vodíkovými vazbami (1), silanolová skupina izolovaná (2), jednoduchá (3), dvojitá (4) 

[13] 

 

Povrch silikagelu je slabě kyselý, proto dochází k zadrţování spíše bazických látek neţ 

látek kyselých a neutrálních. Silikagelové kolony fungují při pH 2 – 7,5, při pH 8 

dochází k rozpouštění silikagelu [13]. 

Během vývoje chromatografie došlo spíše k potlačení vyuţití normálních fází ve 

prospěch reverzních fází.  

 

V reverzní fázi je často silikagel pouţíván jako nosič, na který je chemicky vázána 

nepolární stacionární fáze. Tímto způsobem odvozujeme typy stacionární fáze, které se 

vyznačují různou polaritou a tím rozdílnou selektivitou (C8, C18, fenyl, alkylfenyl). 
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Nejvíce jsou zastoupeny stacionární fáze s postramním řetězcem C8 (OS –

 oktylsilylsilikagel), C18 (ODS – oktadecylsilylsilikagel). Dále můţe být silikagel 

modifikován navázáním funkčních polárních skupin (např. diolů, kyanidové skupiny, 

aminové skupiny,…) [13]. 

 

 

 

Obr.6: Stacionární fáze s postranními řetězci [13] 
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3.2.5.1.2. Monolitická stacionární fáze 

 

Monolitické kolony nejsou tvořeny malými částečkami silikagelu jako běţně pouţívané 

kolony, ale jedním kusem monolitního porézního materiálu. Monolitické kolony 

neobsahují mezičásticové prostory, ale mají dva druhy pórů: 

Makropóry - jedná se o větší póry (1 – 2 m). Zajišťují rychlý tok mobilní fáze  

monolitem a významně zrychlují přenos hmoty mezi mobilní a stacionární fází. Odpor 

kolony je velmi malý a umoţňuje pouţití vyšších průtoků mobilní fáze bez negativního 

zvýšení zpětného tlaku. 

Mezopóry – menší  póry s velkým povrchem vytvářejí naopak jemnou porézní strukturu 

vnitřku kolony. Zvětšují účinný povrch sorbentu pro separaci a tím je dosaţeno velmi 

dobré separační účinnosti [9, 11, 13]. 

 

Tato dvojitá struktura pórů způsobuje, ţe stacionární fáze má porozitu aţ 80% a tudíţ 

i niţší protitlak neţ částicové kolony. Proto umoţňují provoz při velmi vysokém 

průtoku mobilní fáze aţ do 9 ml/min a zkracují dobu analýzy. Monolitické kolony 

dovolují uţití průtokového gradientu a tím zkracují i čas potřebný k ekvilibraci kolony 

[13].  

 

 

Obr. 7: Detail výplně monolitní kolony [11] 

 

Vnitřní povrch sorbentu můţe být modifikován stejně jako u klasických materiálů. 

Objev monolitních kolon  je pravděpodobně nejdůleţitějším okamţikem v kapalinové 

chromatografii. Vedl ke zlepšení efektivity a rychlosti chromatografické separace 

a tudíţ má i pozitivní vliv na fungování a ekonomiku provozu. 
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Porovnání stacionárních fází 

 

Částicové stacionární fáze  

- vysoký odpor průtoku 

- vysoký protitlak - niţší ţivotnost kolony 

- sníţený výkon – dlouhá doba analýzy 

- trhání sloupce – zkracuje ţivotnost,  

horší reprodukovatelnost 

 

Monolitická stacionární fáze 

- vysoký průtok – díky velké porozitě 

- nízký protitlak – méně namáhaný  

 HPLC  systém 

-zvýšený výkon – zkrácení doby analýzy  

- lepší reprodukovatelnost 

- stabilita sloupce – delší ţivotnost [11] 

 

 

Obr.8: Náplň částicové kolony (A), 

náplň monolitní kolony (B) [11] 

 

 

 

 

Obr. 9: Graf závislosti protitlaku na průtoku mobilní fáze u částicových a monolitních 

kolon [11] 
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3.2.5.1.3. Stacionární fáze na bázi oxidů kovů 

 

Rozpustnost silikagelu při vyšším pH mobilní fáze vedlo k vývoji alternativních HPLC 

kolon na bázi oxidů kovů (oxidu titaničitého, oxidu hlinitého), ale zejména oxidu 

zirkoničitého. Oxid zirkoničitý můţe existovat v mnoha krystalických formách i ve 

formě amorfní. Tyto kolony vykazují srovnatelnou účinnost s kolonami silikagelovými. 

Největší výhodou oxidu zirkoničitého je jeho chemická a tepelná stabilita aţ do 200 °C. 

Oxid zirkoničitý je stabilní v celém rozsahu pH při vysokém tlaku, proto mohou být tyto 

HPLC kolony pouţity za extrémních podmínek (např. čištění kolony) a prodluţuje se 

ţivotnost kolony. Oxid zirkoničitý lze pouţít ve dvou módech – v normálním 

i reverzním módu [13].  

 

3.2.5.1.4. Stacionární fáze na bázi porézního grafitického karbonu 

 

Porézní grafitický karbon je další vysoce inertní materiál, který se skládá z grafitických 

prouţků. Tento materiál je stabilní v širokém rozmezí pH a teplot. Tyto fáze se často 

uţívají k rozlišení geometrických izomerů a chirálních analytů [11]. 

 

3.2.5.1.5. Polymerní stacionární fáze  

 

Hlavní a podstatnou nevýhodou chemicky modifikovaného silikagelu je jeho 

rozpustnost v alkalické oblasti pH. Tomuto poţadavku vyhovují polymerní stacionární 

fáze, které jsou většinou kompatibilní v celém rozsahu pH. Nevýhodou polymerních 

fází je, ţe částečky obsahují mikropóry o velikosti asi 1 nm, coţ zabraňuje přenosu 

hmoty zejména pro malé molekuly. Polymerní stacionární fáze jsou dále omezeny 

maximálním pracovním tlakem na koloně a to 20 MPa. Stabilita polymerních 

stacionárních fází je omezena stabilitou funkčních skupin polymeru. I kdyţ současně 

připravované polymerní fáze jsou dostatečně mechanicky i chemicky stálé, pro jejich 

niţší účinnost dosud nevytlačily z pouţití chemicky vázané nepolární stacionární fáze.  

Našly vyuţití hlavně v iontovýměnné a gelové chromatografii [13]. 
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3.2.5.1.6. Stacionární fáze pro HILIC (Hydrophilic Interaction Liquid 

Chromatography) 

 

Tyto stacionární faze se pouţívají pro HILIC, coţ je jeden z nejmodernějších druhů 

kapalinové chromatografie. Separace látek je dosaţeno mechanismem rozdělování 

společně s elektrostatickými interakcemi. K separaci je pouţita převáţně organická 

mobilní fáze a neutrální hydrofilní stacionární fáze. Voda v mobilní fázi vytváří 

stagnativní vodnou vrstvu na povrchu stacionární fáze a umoţňuje rozdělení mezi 

mobilní fází a vodnou vrstvou. K eluci dochází zvýšením polarity elučního 

rozpouštědla, tedy obsahu vody. Analyty jsou eluovány v pořadí rostoucí hydrofility. 

ZIC-HILIC je analytická kolona, jejiţ  

stacionární fáze obsahuje „zwitteriontovou“ 

skupinu, která je navázána na silikagel. Je 

vhodná  pro separaci hydrofilních látek jako 

jsou peptidy, cukry, aminokyseliny, rostlinné 

extrakty a další polární látky, které vykazují 

malou nebo ţádnou retenci na RP-HPLC [14]. 

 

Obr. 10:  Vzorec „zwitteriontovy“ 

skupiny [14] 

3.2.5.1.7. Hybridní stacionární fáze  

 

Existují dvě generace hybridních stacionárních fází: 

Sorbenty X-Terra 1.generace - stabilita stacionární fáze je zvyšována  kombinací 

silikagelu a polymerního materiálu; kolona je stabilní při pH 1-12, teplotě do 

100 ºC a tlaku 35 – 40 MPa 

Sorbenty X-Terra 2.generace - tyto stacionární faze jsou ještě více stabilnější a to 

díky ethylenovým můstkům, tzv. „bridged ethyl/siloxane silica hybrid“ (BEH) 

technologii; kolona je odolná tlaku asi do 100 MPa, pH 1-12 a teplotě do 100 ºC 

[14] 
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3.2.6. Detektory 

 

V současné době lze detektory rozdělit do dvou skupin, a to takto: 

neselektivní, jejichţ signál je úměrný celkové vlastnosti eluentu jako celku, 

tj. mobilní fázi a detekované komponenty  

selektivní, jejichţ signál je úměrný pouze koncentraci stanovované  komponenty 

v eluentu [13] 

 

Na detektory v HPLC jsou kladeny mimořádné požadavky jako:  

univerzálnost – moţnost detekce všech přítomných analytů 

vysoká citlivost (koncentrace ng aţ g/ml) a nízká úroveň šumu  

okamţitá a lineární odezva detektoru 

róbustní vůči změnám tlaku, průtoku a  sloţení mobilní fáze  a teploty 

co nejmenší mimokolonové rozšiřování elučních zón 

moţnost gradientové eluce 

odolnost průtokové cely vůči tlaku mobilní fáze 

 

Detektor, který by splňoval všechny tyto poţadavky, však v praxi neexistuje. 

Nejpouţívanějšími detektory jsou fotometrický, refraktometrický a fluorescenční [1, 2].
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Tab. 1:  Jednotlivé druhy detektorů a jejich charakteristika [13] 

 

detektor typ odezva 
měřená 

veličina 
citlivost 

teplotní 

závislost 

gradient. 

eluce 

RI nedestrukt. univerz. index lomu mg vysoká ne 

UV-

VIS 
nedestrukt. selekt. absorbance ng nízká ano 

IR nedestrukt. selekt. absorbance mg nízká ne 

FLD nedestrukt. selekt. 
intenzita 

fluorescence 
pg nízká ano 

ECD destrukt. selekt. 
elektrický 

proud 
pg vysoká ne 

COND nedestrukt. selekt. vodivost ng vysoká ano 

 

Vysvětlivky: 

RI - detektor refraktometrický  

UV-VIS - detektor spektrofotometrický  

IR - detektor infračervený  

FLD - detektor fluorimetrický  

ECD - detektor elektrochemický  

COND detektor konduktometrický 
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3.2.6.1. Spektrofotometrické detektory  

 

Podle druhu absorbovaného záření rozlišujeme: 

 Detektory ultrafialového a viditelného záření (UV-VIS detektory) - vyuţívají 

vlnové délky v oblasti 200 – 800 nm 

 Detektory infračerveného záření (IČ detektory) - vyuţívají vlnové délky 

v oblasti 0,8 – 500 m 

 

Jedná se o nejběţnější detektory. Registrují absorbanci eluátu vycházejícího z kolony. 

Tato absorbance je popisována Lambert – Beerovým zákonem. 

A = ε * c*l 

A – absorbance 

c – molární koncentrace dané látky [mol/l] 

l – tloušťka vrstvy [cm]  

e - molární absorbční koeficient 

 

Optimální citlivost je zajištěna dostatečnou absorbční dráhou průtočné kyvety, kterou 

prochází paprsek.  

Jednodušší detektory umoţňují meřit pouze při jedné dané vlnové délce, např. 240 nm. 

Sloţitější monochromatické detektory dovolují nastavení vlnové délky v oblasti 

200 – 800 nm pomocí monochromátoru. Získáme 2D – chromatogram, závislost 

absorbance na retenčním čase, který slouţí hlavně ke kvantifikaci daného analytu [1, 2]. 
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Obr. 9: Schéma dvoupaprskového spektrofotometrického detektoru: deuteriová lampa 

(1), čočka (2), monochromátor (3), polopropustné zrcadlo (4), měrná cela (5), fotodiody 

(6) [15] 

 

Nejvíce informací můţeme získat pomocí spektrofotometrie s diodovým polem (diode 

array detektor – DAD) nebo CCD prvku (Change Coupled device). Jsou schopny 

najednou měřit mnoho vlnových délek v  celé oblasti absorpčního spektra eluátu . 

Tyto detektory jsou řízeny počítačem a výsledkem je 3D chromatogram, jako závislost 

absorbance na čase a na vlnové délce. Tyto chromatogramy lze srovnávat s knihovnou 

spekter, a proto lze eluovanou látku rychle identifikovat. Detekční limit těchto detektorů 

je 10
-10

 g/ml. Citlivost detektorů je pro různé látky různá, při zvolené vlnové délce 

závisí na molárním absorpčním koeficientu dané látky.  

DAD je tvořen seskupením několika set aţ tisíc fotodiod, které plně pokrývají 

vymezený interval vlnových délek. Nejběţnější počet je 1024 fotodiod. 

Detektor CCD je křemíkový polovodičový čip, jeho fotocitlivá vrstva je tvořena pixely, 

které se chovají jako fotocitlivé diody a převádějí dopadající světlo na napětí [1, 2, 16]. 

 

3.2.6.2. Fluorimetrické detektory       

 

Zaloţen na principu fluorescence, coţ je schopnost látek absorbovat UV záření 

a zároveň emitovat záření o vyšší vlnové délce. Emisní (sekundární) záření se měří 

kolmo na směr vstupu primárního (excitačního) záření. Výhodou této detekce je vysoká 
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selektivita a citlivost. Pouze omezené mnoţství látek obsahuje fluorofóry a je schopné 

vykazovat fluorescenci. Detekční limit je aţ 10
-12

 g/ml analytu. Zdrojem primárního 

záření můţe být xenonová výbojka, vysílající UV záření, nebo laser [1, 2, 13]. 

 

             

Obr. 10: Florescenční detektor: světelný zdroj (1), excitační filtr (2), cela (3), emisní 

filtr (4), fotometr (5) [15]
 

 

3.2.6.3. Refraktometrický detektor ( Refractive Index detektor – RI ) 

 

 

Obr. 11: Refraktometrický detektor: v měrné cele není vzorek (A), v měrné cele je 

vzorek (B), lampa (1), měrná cela/referenční cela (2), fotometr (3) [15]
 

 

Měří rozdíly mezi indexem lomu eluátů a čisté mobilní fáze. Jedná se sice o univerzální 

detektor, ale málo citlivý. Detekční limit 10
-7

 g/ml [2].
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3.2.6.4. Elektrochemické detektory 

 

 

 

Obr. 12: Elektrochemický detektor: referenční elektroda (1), pracovní elektroda (2), 

pomocná elektroda (3), elektrolit – mobilní fáze (4). Dochází zde k oxidaci nebo 

redukci sloučenin a následně k produkci proudu [15] 

 

Umoţňují detekci látek s oxidačními nebo redoxními účinky. Elektrochemické 

detektory měří určitou elektrickou veličinu (elektrodový potenciál, proud, kapacita) 

vyvolanou průchodem látky průtokovou celou detektoru, ve které jsou umístěny 

elektrody s vloţeným pracovním napětím nezbytným k průběhu elektrochemické 

reakce.  Patří sem například konduktometrický detektor, který je zaloţen na měření 

vodivosti. Vysoce citlivým a selektivním je amperometrický detektor na 

polarografickém principu, který sleduje změnu elektrického proudu. Coulometrické 

detektory měří náboj potřebný k oxidaci či redukci celkového mnoţství látky při jejím 

průtoku měrnou celou detektoru a dosahuje se tak vyšší citlivosti detekce neţ 

u amperometrických detektorů. Výhodou této coulometrické elektrody je její vysoká 

účinnost a selektivita [1, 2, 13]. 
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3.2.6.5. Light-Scattering (LS) detektory
 

 

Evaporative light – scattering detektor (ELSD) je univerzální detektor, u kterého 

můţeme na rozdíl od refraktometrického pouţít gradientovou eluci. Slouţí k detekci 

látek, které ve své molekule neobsahují ţádný chromofor nebo fluorofor. Je také 

omezený na stanovení látek o nízké MW [13]. 

 

 

Obr. 13: ELSD: vstup eluentu (1), nebulisér (2), zmlţující plyn (3), nebulisér (4), 

vyhřívaný tuba (5), kapky vzorku (6), zdroj laseru (7), vývod (8), fotodetektor (9) [15] 

 

Princip ELSD 

Při vstupu eluentu do zmlţovače dojde k jeho zmlţení inertním plynem (dusíkem). 

Zmlţený eluent vstupuje do evaporační komůrky. Zde dojde k odpaření mobilní fáze 

a vytvoření částeček vzorku. Musíme pouţívat mobilní fázi, která je dobře těkavá. 

V evaporační komůrce nesmí docházet k rozptýlení solutu, aby eluující píky byly ostré. 

Ze zdroje záření je vyzařováno světlo, které je v optické komůrce rozptýleno. Odezva 

fotodetektoru je přímo úměrná hmotě solutu procházející optickým paprskem [13]. 
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3.2.6.6. Hmotnostní spektrometrie     

 

Je zaloţená na ionizaci molekul analytů a separaci molekul a fragmentů iontů na 

základě jejich m/z (molární hmotnost /velikost náboje) a jejich finální detekci. Jedná se 

o velmi specifický detektor, který kromě separace látek a kvantifikace poskytuje 

informaci o struktuře a molekulové hmotnosti látky. Jedná se spíše o univerzální 

detektor, který dosahuje citlivosti niţší neţ 10
-12

 g/ml, obvykle 10
-15

 g/ml v závislosti na 

typu pouţitého analyzátoru. Je pouţíváno velké mnoţství hmotnostních spektrometrů. 

 

Hmotnostní spektrometr se skládá ze tří základních součástí: 

 

Ionizační zdroj, který slouţí k převedení neutrálních molekul na nabité částice 

(tzv. ionizace). Rozeznáváme několik typů ionizace. Ve spojení HPLC-MS se nejčastěji 

pouţívá ionizace elektrosprejem (ESI), chemická ionizace za atmosferického tlaku 

(APCI) a ionizace laserem za účasti matrice (MALDI). 

Hmotnostní analyzátor slouţí k rozdělení iontů v plynné fázi za vysokého vakua podle 

poměru hmotnosti a náboje (m/z). Různé typy hmotnostních analyzátorů vyuţívají 

různé principy. V tomto spojení se nejvíce uţívají iontová past (IT), kvadrupólový 

analyzátor (Q) a analyzátor doby letu (TOF).  

Detektor slouţí k detekci jednotlivých iontů po jejich separaci podle m/z a k určení 

relativní intenzity jednotlivých iontů. 

 

Spektra získaná danou metodou nelze porovnávat s knihovnou spekter, protoţe 

knihovny HPLC-MS spekter neexistují. Mohou se výrazně lišit podle pouţité ionizační 

techniky, pracovních podmínek i typu přístroje. Spektra se tudíţ musí porovnávat 

manuálně, coţ velmi závisí na zkušenostech operátora. Existují spektra pouze pro EI. 

V posledních letech se HPLC-MS stala jednou z nejdůleţitějších analytických technik, 

která se neustále vyvijí. Tento detektor je zároveň univerzální, snímá kladné i záporné 

ionty, ale i vysoce specifický. Nevýhodou je však jeho cena a vysoké nároky na 

operátora. MS analýza má vyšší informační hodnotu, výsledkem jedné analýzy jsou 

nejen UV chromatogram a hmotnostní spektra sledovaných látek, ale i RIC 

(reconstructed ion current) a TIC (total ion current), které slouţí k odhalení píků šumu 

[17, 18]. 
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Obr. 14: Schéma spojení HPLC-MS [18]
 

 

Hmotnostní spektrometrie se vyuţívá nejen ve výzkumné oblasti, ale také v některých 

klinických laboratořích.  

 

Využití MS: 

biotechnologie – analýza proteinů, peptidů, oligonukleotidů,... 

farmacie - studium farmakokinetiky, metabolismus léků,... 

klinické stanovení – testování drog, novorozenecký sceening, analýza hemoglobinu 

ţivotní prostředí – určování kvality vody, kontaminant potravin, analýza PCBs, 

PAHs 

geologie – určení sloţení olejů [19] 
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3.3. Vitamin A 

 

Vitamin A je esenciální látka, která byla poprvé popsána začátkem 20. století. Patří do 

skupiny vitaminů rozpustných v tucích [20]. 

 

 

R) CH2OH  Retinol 

R) CHO Retinal 

R) COOH Retinová kyselina 

 

Obr. 15: Vzorec retinolu a jeho dvou derivátů, retinové kyseliny a retinalu [21] 

 

Termín vitamin A zahrnuje všechny látky ţivočišného původu, které vykazují 

biologickou aktivitu vitaminu A. Většinu aktivity v těle představují retinol a jeho dva 

deriváty, retinal a retinová kyselina. Termín retinoidy je pouţíván pro látky přírodního 

původu, ale i pro látky syntetické, které vykazují vitamin A aktivitu. Prekurzorová 

forma vitaminu A má biologickou aktivitu vitaminu A po její intestinální přeměně na 

retinol. Mezi nejdůleţitější prekurzory patří -karoten, -karoten a kryptoxantin, které 

se vyskytují hlavně v zelené a ţluté zelenině a v ovoci. Vitamin A nalezneme hlavně ve 

zvířecích produktech jako v játrech, vejcích, mléce, másle. -karoten je ţluté barvivo, 

který se skládá ze dvou molekul retinolu spojených na aldehydových koncích svých 

uhlíkových řetězců. Protoţe není dostatečně metabolizován na vitamin A, má jako zdroj 

vitaminu A 6x menší účinnost neţ samotný retinol [20, 22]. 
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Obr. 16: Struktury prekurzorů: α-karotenu, ß-karotenu, α-kryptoxanthinu [23] 

 

3.3.1. Metabolismus 

 

Trávení vitaminu A je spojeno s trávením tuků a s jeho následnou přeměnou v buňkách 

střevní stěny. V ţivočišné potravě se vitamin A vyskytuje hlavně ve formě retinyl-

esteru. Tyto estery rozpuštěné v tucích potravy jsou rozptýleny do kapiček ţluči, 

hydrolyzovány ve střevní stěně na retinol a následně vstřebány  do střevního epitelu.  Po 

vazbě na CRBP typu II (cell-retinol binding protein) dochází k esterifikaci 

s nasycenými mastnými kyselinami s dlouhými řetězci, která je katalyzována 

lecithin:retinol-acyltransferázou (LRAT). Tyto estery jsou zabudovávány do 

chylomikronů a lymfatickými cestami dopravovány do jater. V cirkulaci jsou 

chylomikrony přeměňovány na chylomikronové remnanty, které jsou velmi důleţité 

jako zdroj retinolu pro extrahepatální tkáně s intenzivní buněčnou proliferací 

a diferenciací jako je slezina, kostní dřeň, plicní tkáň, kosterní svaly a periferní 

leukocyty [22]. 

-karotenoidy z rostlinné potravy jsou vychytávány enterocyty, pomocí 

-karotendioxigenázy jsou přeměňovány na retinal, pomocí retinaldehydreduktázy 

a NADPH na retinol a poté jsou re-esteryfikovány na retinyl-ester pomocí enzymu 
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LRAT. Nakonec jsou estery také začleňeny do chylomikronů a transportovány do jater 

nebo jiných cílových tkání [22]. 

Vitamin A je skladován v játrech, tukové tkáni, plicích a v ledvinách. Více jak jedna 

polovina vitaminu A v těle je však skladována v játrech. Zde se ukládá v adipocytech ve 

formě esteru, pravděpodobně jako lipoglykoproteinový komplex. V případě potřeby je 

tento komplex hydrolizován a retinol je krví transportován jako komplex s trans-

thyretinem (TTR) a s retinol-binding-proteiny (RBPs), např. RBP 4, který je 

produkován v tukové tkáni. V  podobě tohoto komplexu je retinol transportován 

k cílovým buňkám. Homeostatické mechanismy regulují nejen absorpci a skladování, 

ale i mobilizaci a uvolnění RBP. Tyto mechanismy zajišťují konstantní koncentraci 

retinolu a to v rozmenzí 1,4 – 2,8 mol/l. Asi 5% celkového vitaminu A v plazmě 

cirkuluje ve formě retinyl-esteru v chylomikronu  [22, 24, 25]. 

Po vstupu retinolu do buňky dochází k jeho vazbě na celular retinol-binding protein 

(CRBP) v cytoplazmě. Rozeznáváme více typů  intracelularních vazebných proteinů pro 

retinoidy.  CRBP I se nachází v cytoplasmě mnoha druhů buněk, CRBP II je 

v cytoplasmě střevních buněk, CRABPs se vyskytuje v  semenných váčcích, vas 

deferens, kůţi, oku a CRABP II v kůţi [22, 26]. 

Retinová kyselina (RA), která vznikla postupnou přeměnou z retinolu, je v  buňkách 

vázána na cellular-retinoic acid-binding proteins (CRABP), který je důleţitý  pro 

kontrolu interakce RA s jejimi receptory v jádře. RA nemůţe být přenášena pomoci 

RBP, ale v plazmě cirkuluje vázana na albumin. Pro -karoten neexistuje specifický 

přenašeč [22, 27]. 
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Obr. 17: Metabolismus vitaminu A [27] 

 

Retinol a retinal jsou působením dehydrogenáz a reduktáz, přítomných ve tkáních 

a vyţadujících NAD nebo NADP, přeměňovány navzájem. Malá část retinalu můţe být 

oxidována na retinovou kyselinu. Zatímco retinol a retinal se mohou vzájemně 

přeměňovat. Jakmile dojde ke vzniku RA, nemůţe uţ být přeměněna zpět na retinal 

nebo retinol, jedná se tedy o nevratný proces [22].
 

All-trans RA můţe izomerizovat na 9-cis RA a na 13-cis RA.  Studie ukázaly, ţe 

izomerace all-trans RA a 13-cis RA je fyziologický proces, kdy 13-cis RA je důleţitý 
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metabolit v metabolismu vitaminu A. Bylo zjištěno, ţe all-trans RA a 13-cis RA 

metabolizují na 13-cis-4-oxo RA [28, 29].  

 

CH2OH

CHO

COOH

beta-caroten

retinal
reductasa

beta-caroten
monooxygenasa all-trans-retinol

retinol dehydrogenasa

all-trans-retinal

all-trans retinová kyselina

retinal dehydrogenasa

 

 

Obr 18: Vzájemné přeměny beta-karotenu, retinolu, retinalu a retinové kyseliny [30] 

 

Rychlost přeměny karotenoidů na vitamin A je kontrolována homeostatickými 

mechanismy jako odpověď na vitamin A rezervy. Absorpce retinolu je učinnější 

(70 – 90%) neţ karotenoidů (20 – 50%). Absorpce těchto látek je také závislá na 

mnoţství a kvalitě tuků v potravě [22]. 
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3.3.2. Nukleární receptory pro retinoidy (RXR, RAR) 

 

RAR, RXR jsou specifické jaderné receptory pro retinoidy, které regulují genovou 

expresi. RAR je receptor typický pro all-tras-RA a rozlišujeme tři subtypy RAR ,  a  

a pro 9-cis RA jsou specifické receptory RXR ,  a  [25, 31].  

Receptory, které jsou cílené k odpovídajícím oblastem DNA, váţou ligandy retinoidů, 

a tak regulují transkripci. Tyto receptory patří do velké skupiny příbuzných jaderných 

hormonálních receptorů a mají obecnou skladbu.  Obsahují DNA-binding doménu 

(DBD), která se váţe na oblast DNA regulující geny, a ligand-binding doménu (LBD), 

která se váţe na příbuzný retinoid [32, 33]. 

 

 

 

Obr. 19: Struktura nukleárního receptoru pro retinol [32] 

 

RAR a RXR jsou příbuzné s receptory tyreoidních hormonů (TR), receptory pro vitamin 

D (VDR), receptory pro testosteron a se 150 dalšími jadernými steroidními receptory.  

Velmi důleţité jsou interakce mezi RXR a ostatními jadernými receptory, tvoří se 

heterodimery, např. RXR-RAR, RXR-VDR nebo  RXR-TR. Tyto receptorové 

heterodimery jsou funkční skupiny, které přenáší hormonální signály pomocí 

molekulárních mechanismů. Heterodimery interagují s mediátory (koaktivátiry, 

korepresory) a se základními transkribčními faktory (RNA pol II) regulačních genů 

[32, 33]. 

 

3.3.3. Biologická funkce vitaminu A 

 

Ještě před několika lety se vědci soustředili hlavně na roli vitaminu A jako na součást 

zrakového pigmentu rhodopsinu a na jeho funkci ve vidění. Avšak postupem času se 

ukázalo, ţe vitamin A je také důleţitý v imunitní obraně organismu. Přeměnou na jeho 
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metabolity, zejména na RA, zasahuje také do regulace velkého počtu genů a to zejména 

kontrolních, které zasahují do tak rozličných procesů jako je  embryonální vývoj, 

buněčný metabolismus a diferenciace. Regulace genové exprese je uskutečněna vazbou 

RA na jaderné receptory (RXRs a RARs) a pomocí vazby s RARE (RA responsive 

elemets). Toto indukuje kaskádu regulace, která vede k aktivaci specifických genů 

[20, 22, 34]. 

Další funkcí RA je, ţe se účastní syntézy glykoproteinů, a proto nedostatek vitaminu A 

má za následek hromadění abnormálně nízkomolekulárních oligosacharid-lipidových 

meziproduktů syntézy glykoproteinů [20]. 

Vitamin A v oku má specifickou a vysoce komplexní funkci v nočním vidění. 

11-cis izomer retinalu spolu s proteinem opsinem tvoří pigment citlivý na světlo, 

rhodopsin, který se nachází v buňkách tyčinek oka. Působením světla se rhodopsin 

přeměňuje na opsin a all-trans retinal. Při reakci dochází ke konformačním změnám 

a dojde k otevření vápenatých kanálů a tím k přenosu signálu do CNS. Retinal je 

nezbytný pro udrţování této cyklické reakce [20, 32]. 

 

 

 

Obr. 21: Schématické znázornění dějů při vidění za slabého světla [20] 
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3.3.3.1. Retinoidy a buněčná odpověď 

 

Retinoidy jsou potřebné pro vývoj reprodukčních orgánů a embryonální vývoj. Vysoké 

dávky jsou teratogenní. 

Mají vliv na epiteliální a fibroblastický růst a diferenciaci. Retinoidy stimulují růst 

a diferenciaci epiteliálních buněk kůţe, respiračního, močového a trávicího traktu a také 

prsu. Stimulují diferenciaci bazálních epidermálních buněk. Bez RA bazální buňky 

spíše proliferují a tvoří keratinizovaný epitel. Zvyšují produkci fibronektinu a  receptorů 

pro epidermální růstový faktor (EGFRs – epidermal growth faktor receptors). Sniţují 

produkci kolágenázy keratinu, sekreci koţního mazu a 1,25-vitamin D receptorů 

(VDRs). RXR-VDR zvyšuje transkripci genu pro osteokalcin, růst a diferenciaci kostní 

tkáně [32]. 

Retinoidy také ovlivňují imunitní systém. Podporují diferenciaci myelomonocytárních 

prekurzorů. Vzrůstá exprese genu pro IL-2 receptor. Inhibuje uvolňování arachidonové 

kyseliny z makrofágů [32].  

 

3.3.3.2. Retinoidy a protirakovinná aktivita 

 

Retinoidy a karotenoidy mají protirakovinné účinky. Mnohé z lidských nádorů odvozují 

svůj vznik z epiteliálních tkání, které pro normální buněčné dělení potřebují retinoidy. 

-karoten jako antioxidant sniţuje tvorbu volných radikálů a můţe tak omezit ničivý 

vliv kancerogenů na DNA [20, 32]. 

Vliv na epiteliální buňky: RA podporuje diferenciaci. Zdá se, ţe zpoţďuje proces 

kancerogeneze a ovlivňují progresi stádií. Ţádný efekt však nemá na vytvořené 

metastáze. Suprese karcinogeneze močového měchýře a kůţe byla demonstrována 

experimentálně. 

Vliv na mezenchymální buňky: Navození diferenciace některých 

promyelomonocytárních leukémií vede ke klinickým remisím. Inhibují angiogenezi 

a tím mají inhibiční vliv na růst solidních tumorů určité velikosti [32]. 

Vliv na endokrinní tkáně: Existují některé experimentální důkazy inhibice růstu 

v ranných stádiích rakovin prostaty a prsu pomocí retinoidů [32]. 
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3.3.4. Nedostatek vitaminu A 

 

První známkou nedostatku vitaminu A je šeroslepost. Dalším sníţením dochází ke 

keratinizaci epiteliálních tkání očí, respiračního, trávicího a urogenitálního traktu 

spojenou se sníţením sekrece mukózy. Dále dochází k poruše imunity, xerodermii, 

zejména v obličeji, a obecným příznakům jako nechutenství, zubní kaz, atd.. Při 

poškození tkání oka, xerofthalmii, dochází k zánětům víček a spojivky, deformacím 

a k prorůstání cév do rohovky, coţ můţe  vést aţ k oslepnutí [35]. 

RA můţe podporovat růst a diferenciaci buněk, ale nemůţe nahradit retinal v jeho fukci 

při vidění a retinol v podpoře rozmnoţovacího systému. Deficience vitaminu A vede 

k mnoha nemocem zahrnující hyperkeratozu kůţe, hyperplastické a metaplastické 

změny na epitelii mukózní membrány [20, 22]. 

 

3.3.4.1. Vitamin A a rakovina  

 

Histologická podobnost mezi vitamin A deficitní tkání a rakovinnou tkání ukazuje 

spojitost neadekvátního mnoţství vitaminu A a rakoviny. Mnohé studie a zvířecí 

modely ukazují, ţe  karotenoidy mají preventivní účinek vývoje rakoviny [22]. 

 

3.3.4.2. Vitamin A a infekce 

 

Vitamin A a jeho metabolity hrají roli v posílení imunitní odpovědi a rezistenci na 

infekci. Mírné formy nedostatku  vedou k patologickým změnám na mukózním povrchu 

a tím usnadní invazi bakteriálních  a ostatních patogenů. Dochází také k narušení 

protilátkových odpovědí, změnám v lymfocytárních subpopulacích  a ke změně v T – 

a B - lymfocytárních funkcích. S nízkou nebo těţkou deficiencí vitaminu A jsou spojené 

různé infekční nemoci, jako respirační a průjmová onemocnění, malárie falciparum, 

tuberkulóza, tetanus a zánět středního ucha. Nízká hladina vitaminu A byla nalezena 

také u pacientů s HIV infekcí a AIDS [22]. 

Nedostatek vitaminu A je částečně spojen se vzrůstající renální exkrecí vitaminu A 

během akutní infekce, jako je pneumonie a sepse. Další příčinou nedostatku vitaminu A 

můţe být sníţená absorpce při průjmu, sníţená mobilizace vitaminu z jaterních zásob, 

sníţená propustnost RBP a zvýšená periférní utilizace vitaminu A [22]. 
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3.3.4.3. Vitamin A a spalničky 

 

Nedostatek vitaminu A spolu bez klinické manifestace má škodlivý efekt při 

spalničkové infekci, dochází ke zvýšení morbidity a mortality. Odhaduje se, ţe 

kaţdoročně zemře na spalničky okolo dvou milionu lidí. Ve vývojových zemích 

s endemickým nedostatkem vitaminu A dramaticky roste mortalita a oční poškození na 

spalničky. Suplementace vysokými dávkami vitaminu A značně redukuje spalničkovou 

mortalitu a morbiditu, v některých zemích aţ na 60% [22]. 

 

3.3.4.4. Vitamin A a HIV infekce 

 

Současné studie ukazují, ţe HIV infikovaní pacienti s insuficiencí vitaminu A mají 

mnohem větší riziko úmrtí neţ nedeficitní HIV pacienti [22]. 

 

3.3.4.5. Vitamin A a reprodukce 

 

Retinoidy se zapojují do exprese některých genů, vazbou na specifické receptory RXR a 

RAR dochází k zapínání a vypínání transkripce genů, a chovají se podobně jako 

steroidní hormony. Z toho vyplývá jejich role v normální reprodukci [20. 22]. 

Nedostatek vitaminu A vede k testikulární degeneraci a narušuje spermatogenezi 

u muţů. U ţen je spojený s těţkými epiteliálními změnami a placentárními nekrózami 

a fetální resorpcí způsobenou sníţenou steroidogenezí a poruchou ţenského sexuálního 

cyklu. Část efektů v reprodukci zprostředkovávají all – trans RA a 9-cis RA. Retinol má 

jen omezenou roli v reprodukci a ve spermatogenezi [22].
 

 

3.3.4.6. Vitamin A a embryogeneze 

 

U lidského embrya proběhne normální vývoj, pokud ve specifických tkáních je část 

retinolu přeměněna na RA. Nedostatek vitaminu A v embryogenezi vede k potratu nebo 

k fetálním malformacím. Takovéto  změny můţeme pozorovat u různých zvířecích 

druhů, jako prase, ovce, králik atd. [22]. 



 52 

Tab. 2: Nejtypičtější malformace způsobené nedostatkem vitaminu A [22] 

 

Nervový systém 
Rozštěp páteře 

Hydrocefalus 

Oči 
Anophtalmia 

Microphthalmia 

Obličej 
Rozštěp rtu 

Rozštěp patra 

Uši Částečná ztráta sluch 

Pohlavní úd Deformace 

Urogenitální trakt 

Nesestoupená varlata 

Pseudohermafroditismus 

Renální defekty 

Ektopická ovaria 

Kůţe Cysty 

Plíce Hypoplazie 

Srdce 

Nekompletní ventrikulární septum 

Defekt aortálního oblouku 

Defekt arteriopulmonálního septa 

Houbovitý myokard 

 

Vitamin A je esenciální pro vývoj a maturaci bronchopulmonárního stromu, proto 

předčasně narozené děti, které mají často nedostatek vitaminu A, jsou ve vysokém 

riziku bronchopulmonární dysplazie [22]. 

Suplementace multivitaminových preparátů, které obsahují i vitamin A, 

v prekoncepčním období u ţen, které mají dítě s defektem neurální trubice, můţe vést 

ke sníţení rizika recidivy [22]. 

Na základě pozorování bylo zjištěno, ţe kongenitální malformace způsobené 

nedostatkem vitaminu A (RA) se podobá nejen malformacím z nadbytku vitaminu A 

(RA), ale i defektům z nadbytečného příjmu alkoholu. Fetální alkoholový syndrom je 
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výsledkem ethanolem indukované inhibice syntézy RA, která je katalyzována enzymem 

alkohol dehydrogenázou, tím dochází k funkčnímu nedostatku RA [22]. 

 

3.3.4.7. Vitamin A a imunitní systém  

 

Deficit vitaminu A způsobuje primární defekt ve funkci TH buněk. Podkladem tohoto 

defektu je zdřejmě nadprodukce IFN-. Retinoidy působí aţ na efektorové stádium 

aktivace T-buněk [36].
 

Modulace syntézy imunoglobulinů (Ig) prostřednictvím RA se zdřejmě uskutečňuje také 

přímým působením na B-buňky. Tento efekt zvyšující syntézu Ig je ovlivňován, alespoň 

částečně, autokrinními nebo parakrinními vlivy IL-6 na diferenciaci B-buněk [36]. 

 

3.3.5. Toxicita vitaminu A 

 

Vitamin A je jeden z vitaminů, který ve vysokých dávkách působí toxicky 

(hypervitaminosa A). Toxicky působí dávky překračující 20 krát  doporučenou normu 

pro děti a 100 krát doporučenou normu pro dospělé. K jejímu projevu dochází po 

vyčerpání kapacity vazebných bílkovin - CRBP. Tak jsou buňky vystaveny 

nenavázanému retinolu [35, 37]. 

Nejčastěji je způsobena  vysokými dávkami suplementace vitaminu A, vzácněji 

z konzumace jater. Akutní toxicita je u dospělých způsobena jednorázovou dávkou větší 

neţ 150000 g RE. Opakované podávání dávek okolo 30000 g RE můţe produkovat 

symptomy hypervitaminózy, u dětí je to v závislosti na výšce a váze od 3600 do 

15000 g RE. Mezi symptomy hypervitaminózy jsou zahrnuty sníţený apetit, suchá 

svrbivá kůţe, vypadávání vlasů, anémie, hyperlipidemie, hyperkalcémie, nepravidelná 

menstruace, poruhy kostí, slabost, bolest hlavy, zvětšení jater a sleziny, zastřené vidění, 

nauzea a zvracení. U těhotných vysoké dávky mohou způsobit fetální malformace, je 

znám také teratogenní efekt RA a jejich syntetických derivátů [22, 35]. 

Cílem potravních doporučení je definovat mnoţství vitaminu, které bude 

nejadekvátnější pro zdravou populaci obyvatelstva. Tuto snahu komplikuje fakt, ţe 

některé mechanismy velmi přísně kontrolují příjem, skladování, uvolňování 
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a metabolismus vitaminu A k udrţení homeostázy a také fakt, ţe koncentrace vitaminu 

v plazmě nevypovídá o  aktuálním stavu, nedostatku nebo nadbytku vitaminu A [22]. 

 

3.4. Terapie pomocí retinoidů 

 

Retinoidy jsou důleţitými klinickými látkami. Kaţdý má profil určitých 

farmakologických vlastností, které vedou k jeho vyuţití v klinické dermatologii nebo 

onkologii. Velkého vývoje u retinoidů bylo dosáţeno v léčbě koţních onemocnění, tak 

jako akné, psoriáza a ostatní nemocí způsobeních keratinizací. Rakovinová terapie 

vyuţívá takových vlastností retinoidů jako je anti-proliferační aktivita, dále schopnost 

navodit diferenciaci buněk, proapoptózní efekt, atd.. Retinoidy jsou také efektivní 

terapií k některým prekancerózám, léčbě některých malignit a prevenci malignit 

u vysoce rizikových skupin. Jejich biologické aktivity jsou obvykle spojeny 

s klinickými nevýhodami jako toxicitou a teratogenitou, a proto je jejich uţití a aplikace 

značně limitováno [32]. 

Ukázalo se, ţe retinoidy mají vztah k mnoha dalším druhům rakoviny, jako rakovina 

prostaty, prsu, pankreatu a také neuroblastom. 

 

3.4.1. Léčba rakoviny 

 

Vzácné lidské neoplazie jako akutní promyelocytární leukémie a hepatocelulární 

karcinom  jsou spojeny se struktukturně a funkčně změněnými receptory pro RA [32]. 

 

Vliv změněných receptorů pro retinovou kyselinu na rakovinu 

 

Strukturně a funkčně změněné receptory pro RA jsou spojeny s tak vzácnými lidskými 

neoplaziemi jako je akutní promyelocytární leukémie a hepatocelulární karcinom. 

V případě hepatocelulárního karcinomu bylo zjištěno, ţe virus hepatitidy B se začlení 

do genu pro RAR- a tím dojde k vytvoření chirárního genu. U akutní promyelocytární 

leukémie dochází k translokaci v genu pro RAR- a ke vzniku fúzního genu pro 

promyelocytární leukemii. Výsledný PML-RAR fúzní produkt vykazuje transformační 

potenciál [32].
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3.4.1.1. Akutní promyelocytární leukémie 

 

Akutní promyelocytární leukemie (APL) je jeden ze subtypů akutní myeloblastické 

leukemie AML, která je typická jednotnou morfologií a koagulopatií [38]. 

Jako u všech rakovinových buněk, u APL začíná neoplastický proces změnou (alterací) 

v DNA. To vede k tvorbě abnormálních proteinů zvaných PML/RAR. Tyto proteiny 

blokují buněčnou diferenciaci, čímţ brání zrání buněk v normální leukocyty [39]. 

Výzkumná skupina evropského institutu pro onkologii pod vednim  prof. Pier Giuseppe 

Pelicci v Itálii objasnila molekulární mechanismy odpovědné za vznik akutní 

promyelocytární leukemie, coţ vysvětluje i terapeutický efekt RA. RA umí obnovit 

funkci leukemických buněk a vytvořit z nich zdravé buňky bez jejich rozkladu [39]. 

Zjištění, ţe RA umí interagovat s PML/RAR proteiny bez ovlivnění funkcí normálních 

krevních buněk se stalo klíčové pro vývoj nových terapeutických strategií. Obvyklá 

onkologická terapie je cílená na destrukci rakovinových buněk. Tato 

tzv. „differentiation therapy “ je zaloţena na vývoji metod přeměňujicích rakovinové 

buňky zpět na buňky normální. Klinické studie ukazují, ţe RA můţe obnovit normální 

funkci a způsobit kompletní remisy u pacientů s APL. Chemoterapie v kombinaci s RA 

je léčebnou volbou u pacientů s APL a umoţňuje v 80% případů definitivní vyléčení. 

Terapie pomocí RA vedla k regresi onemocnění v 95% případů a v 80% případů 

k absenci relapsů v následujících pěti letech. Důvodem zlepšení této léčby je, ţe RA 

působí pouze na abnormální molekuly způsobující nemoc spíše neţ na všechny 

nemocné buňky [39]. 

All-trans-retinoic acid (ATRA) se stala hlavním průlomem v léčbě APL ATRA je 

uznávána jako molekulární terapie cílená přímo na chimérní protein vzniklý specifickou 

chromozomální translokací. V historii je ATRA první molekulárně cílenou drogou, 

která můţe být modelem pro vývoj nových molekulárně cílených látek pro léčbu mnoha 

dalších maligních tumorů. 

Po aplikaci ATRy dochází k rychlému vzrůstu počtu leukocytů, často doprovázené RA 

syndromem. RAS je spojen se zmnoţením diferencovaných neutrofilů, které produkují 

zánětlivé cytokiny jako IL-6, IL-8, TNF-. RAS je manifestován horečkou a respirační 

tísní  vedoucí k intestinální pulmonární infiltraci, pleurálnímu nebo perikardiálnímu 

výpotku a renální poruše. Nicméně u většiny pacientů, kteří byli léčeni ATRou, došlo 

po dosaţeni remise k relapsu. Kombinace chemoterapie a RA byla uspěšná [38]. 
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Lékaři uţívají deriváty vitaminu A také k léčbě ostatních nádorů, zvláště rakoviny 

prostaty, pankreatu a také se v dnešní době dělají experimenty na léčbu rakoviny prsu. 

Velkou nevýhodou RA je však nutnost pouţití vysokých dávek, které mohou mít aţ 

fatální následky.  Biochemici z Cornellské univerzity zkoumají, jak vytvořit buňky více 

citlivé k RA a to tak, ţe pouze malá dávka stačí k indukci genové exprese. Tato nová 

strategie regulace protirakvinové aktivity RA má význam nejen v léčbě tumorů ale také 

napřiklad v prevenci vysoce rizikových skupin pacientů. Noa Noy a jeho skupina vědců 

z Cornellské univerzity v USA objevili, ţe přírodně se vyskytující protein v buňkách 

můţe dramaticky zlepšit schopnost RA inhibovat proliferaci u rakovinných buněk prsní 

tkáně. K supresi vývoje tumoru jsou poţadovány velmi malé dávky RA [40]. 

Protoţe RA hraje klíčovou roli v regulaci genové transkripce, ovládá mnoho funkcí 

v těle, jako buněčné dělení, diferenciaci, imunitní odpověď a embryonální vývoj. Také 

kontrolují vývoj  a rozsah rakovinných buněk a také inhibunjí růst tumoru. S retinoidy 

jsou teď prováděny klinické pokusy na léčbu rakoviny hrdla, hlavy a prsu a také pro 

léčbu diabetu, arteriosklerosy a emfyzému [40]. 

V těle RA aktivuje protein v buňkách, který je známý jako retinoic acid receptor (RAR), 

který váţe určitou DNA sekvenci a přepne cílový gen. Usiluje se o to, aby léčba RA 

aktivovala RAR, který zapne výhodné geny. Avšak farmaceutické dávky RA a ostatních 

retinoidů jsou vysoce toxické. Kromě toho pacienti často začínají být k léčbě RA 

rezistentní. 

Genová transkripce je regulována pomocí dvou proteinů, nazývaných cellular retinoic 

acid-binding proteins (CRABP-I, -II). Některé funkce těchto proteinů jsou dosud 

neznámé. Jakmile se RA naváţe na CPABP-II , protein rychle přejde do jádra, na rozdíl 

od CRABP-I, který udrţuje RA mimo jádro. CRABP-II váţe RAR a přenese RA do 

jádra  a také aktivuje transkripční faktor k zapnutí nebo vypnutí genu. Popisuje Noa 

Noy z Cornellské univerzity v USA v článku [40]. Pomocí přímo cílené RA CRABP-II 

značně zvyšují transkripční aktivitu RARs, a proto se vědci snaţí o zavedení CRABP-II 

do buňky při léčbě rakoviny. CRABP-II můţe také zpomalit (sloW) růst tumoru 

v přítomnosti velmi malého mnoţství RA [40]. 

Rychlost růstu tumorů u myší které dostaly CRABP-II byl dramaticky pomalejší. 

Můţeme vyuţít RA jiţ přítomnou v těle a CRABP-II uţít k senzibilizaci tumoru [40]. 
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3.4.1.2. Rakovina prsu  

 

Rakovina prsu stále zůstává hlavním problémem s  nejvyšší incidencí a druhou nejvyšší 

mortalitou ze všech onkologických onemocnění v USA. Proto se vynakládá velké úsilí 

na sníţení počtu nových onemocnění a to pomocí chemopreventivních strategií. 

Výsledky z National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project P-1 breast cancer 

prevention trial (BCPT) a novější Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation 

(MORE) výzkumy ukazaly účinnost selektivních modulátorů receptorů pro estrogen 

(SERMs), jako tamoxifen, raloxifen v prevenci druhotných nádorů prsu. Tyto léky jsou 

v současné době pouţívány k léčbě rakoviny prsu. Avšak uţití těchto preparátu je 

limitováno účinností na tzv. estrogen receptor (ER)-negativní nádory prsu. Pacienti 

s ER-negativním nádorem prsu mají velmi špatnou prognózu, proto je velmi důleţité 

najít nové metody na jejich léčbu. Přírodně se vyskytující i syntetické deriváty vykazují 

inhibiční efekt na růst rakovinných prsních buněk. Uţití těchto přírodních retinoidů 

k léčbě pacientů v pokročilém stádiu rakoviny prsu limituje nedostatek klinické 

účinnosti a jejich toxické vedlejší účinky, zahrnující hepatotoxicitu a hyperlipidemii. 

Snaha o zvýšení účinnosti a sníţení toxicity vedla k vývoji syntetických derivátů 

[41, 42]. 

 

3.4.1.3. Rakovina prostaty 

 

V dnešní době je velmi málo známo o fyziologické roli retinoidů v prostatě. Normální 

prostata, prostata při benigní hyperplazii a karcinom prostaty obsahuje retinol i jeho 

biologicky aktivní metabolit RA. Bylo však zjištěno, ţe tkáň karcinomu prostaty 

obsahuje pětkrát aţ osmkrát méně RA neţ normální prostata nebo zvětšená prostata. 

Ukázalo se tedy, ţe retinoidy hrají roli ve fyziologii a moţná i v patofyziologii prostaty 

[43]. 

Nynější terapie rakoviny prostaty selhává u pokročilých stádií a nebo u nádorů typu 

androgen-independentních. Na zvířecích modelech bylo zjištěno, ţe retinoidy indukují 

apoptózu v prostatických rakovinových buňkách a to i v androgen-independentních 

rakovinných buňkách. Proto by se mohly stát cílem vývoje nových látek pro léčbu 

rakoviny prostaty [44]. 
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3.4.1.4. Rakovina pankreatu 

 

Rakovina pankreatu je jeden z tumorů s nejvyšší mortalitou a zároveň velmi špatně 

reaguje na dostupnou terapii, a proto má špatnou prognózu. Biologická funkce 

a molekulární působení ATRy na rakovinné buňky pankreatu jsou téměř neznámé. 

Studuje se tedy efekt ATRy na rakovinné buňky pankreatu a zda by mohla inhibovat 

progres tohoto onemocnění. Zatím bylo zjištěno, ţe léčka pomocí ATRy inhibuje 

proliferaci lidských pankreatických rakovinných buněk, zastaví buněčný cyklus v G2/M 

fázi a zvýší ALT aktivitu. Tyto výsledky ukazují ţe retinoidy jsou uţitečné pro prevenci 

a léčbu karcinomů pankteatu [45]. 

 

3.4.1.5. Neuroblastom 

 

RA a její syntetické analogy byly pouţity jako chemoterapeutikum k léčbě 

neuroblastomu (NBL). Neuroblastom je nejčastější extrakraniální  solidní maligní tumor 

u dětí. Lečebný poměr, hlavně pro stadium 3 a 4, je velmi nízký. Ukázalo se, ţe ATRA 

v neuroblastomu způsobuje buněčnou diferenciaci, zástavu růstu a regulaci markerů. 

Nevhodné farmakokinetické vlastnosti ATRy limitují její vyuţití v léčbě 

neuroblastomu.13-cis RA , která je podávána ve vysokých pulzních dávkách okolo 

5 M inhibuje růst NBL buněk in vitro. Pokud je 13-cis RA podávána po transplantaci 

kostní dřeně dochází k delšímu přeţití pacientů v pokročilém stádiu. Nicméně, asi 

u 50% pacientů dojde k vývoji rezistence na tuto léčbu. Ukázalo se, ţe 13-cis RA 

působí jako prodrug ATRy. 13-cis RA má niţší afinitu k receptoru RAR neţ ATRA. 

Mechanizmus RA izomerace in vivo je známí velmi málo.Protoţe RA můţe být pomocí 

cytochromu P 450 oxidována na méně aktivní metabolity, inhibitory, jako například 

P116010, inhibují oxidaci ATRy a zvyšují tak její biologickou aktivitu in vitro 

a vykazují protirakovinnou aktivitu in vivo Ačkoli katabolismus ATRy a 13-cis-RA 

značně limituje klinické uţití, látky, které inhibují metabolismus ATRy, tak jako 

acitretin nebo CYP26 inhibitory, mohou zvýšit biologickou účinnost a hlavně působí na 

účinnost léčby retinoidy. Proto ulehčují kontinuální vývoj RA pro terapii 

neuroblastomu. Cílem studii je testování acitretinu a R116010, které zvyšují odpověď 

NBL buněk na léčbu ATRou a 13-cis RA [46]. 
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3.4.2. Léky používané k léčbě 

 

1. generace analogů RA 

 Do této skupiny patří dva druhy RA uţívaných k terapii: Tretinoin (trans-RA) 

a Isotretinoin (13-cis RA). Obě tyto látky jsou deriváty vitaminu A a jsou uţívané 

k léčbě koţních onemocnění jako je akné. Léčba cystického akné je efektivní, ale má 

také vedlejší efekty [32].
 

 

 

 

Obr. 22: Struktury retinolu, Tretinoinu, Isotretinoinu [32] 

 

2. generace analogů RA 

Tyto látky mají aromatický kruh, na který je navázána skupiny –OCH3.  Jedná se 

o látky Acitretin a jeho ethyl ester Etretinat. Uţívají se k léčbě psoriázy a psoriatické  

artritidy (artritida spojená s psoriázou kůţe u které nebyl prokázán revmatoidní faktor). 

Také se ukazuje, ţe Etretinat má značný inhibiční efekt na rakovinu močového měchýře 

[32, 47].
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Obr. 23: Struktury Etretinatu a Acitretinu [32] 

  

3. generace analogů RA (Arotenoidy) 

Jedná se o látky experimentální. Mají dva aromatické kruhy, zjevně více učinné, 

s rozdílným spektrem účinku. Je snaha, aby tyto látky byly cílené přímo na RAR, RXR, 

čímţ zlepšíme specifitu a sníţíme toxicitu [32]. 

 

3.5. Fyzikálně-chemické vlastnosti retinoidů 

 

Podle definice IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) jsou 

retinoidy  definovány jako skupina látek, které obsahují čtyři izoprenoidní jednotky. 

Čisté retinoidy se vyskytují ve formě ţluté krystalické látky nebo ve formě oleje. 

 

3.5.1 Struktura a názvosloví retinoidů 

 

Molekula retinoidu můţe být rozdělena na tři části, trimethylovaný cyklohexanový 

kruh, konjugovaný tetraenový řetězec a polární funkční skupinu [48]. 

Mohou vytvářet cis, trans izomery (celkem 16), avšak pouze dva jsou biologicky účinné 

a to all-trans a 13-cis [35]. 

Číslování uhlíkatých atomů v molekule retinoidu je ukázáno na struktuře retinolu. Na 

základě číslování, geometrických vlastností a substituovaných sloučenin jsou tvořeny 

jednoznačné názvy jako 13-cis retinová kyselina, 3-hydroxyretinová kyselina atd 
 
[48]. 



 61 

 

 

OH

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13
14

15
1617

19 20

18
 

 

Obr. 24: Číslování uhlíkatých atomů retinolu [48] 

 

Systematické názvosloví podle nomenklatury IUPAC má však rozdílné číslování. 

Uhlíkovému atomu, který je vázaný na funkční skupinu je vţdy přiděleno 

číslo 1. Číslování podle tohoto schématu je ukázáno na all-trans retinové kyselině [48] 
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Obr. 25: Číslování uhlíkatých atomů retinové kyseliny u systematického názvosloví 
 

[48] 

 

Místo cis a trans se také můţe pouţívat označení E a Z, proto all-trans RA se můţe také 

nazývat all-E-RA. Nebo také jiné názvy pro all-trans RA a 13-cis RA jsou Tretinoin 

a Isotretinoin [48]. 
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3.5.2. Stabilita retinoidů 

 

Protoţe retinoidy obsahují konjugovaný systém dvojných vazeb jedná se o nestabilní 

sloučeniny, které jsou snadno izomerizovány a oxidovány. Jsou citlivé na světlo, kyslík 

a teplo. Jsou také labilní vůči silným kyselinám. Proto musí být vzorky a standardy 

retinoidů chráněny před přirozeným a fluorescenčním světlem V přitomnosti bílého 

světla dochází k jejich izomeraci, a proto je doporučeno pouţívat jantarové nebo ţluté 

světlo nízké intenzity. Teplo urychluje degradaci retinoidů. Rozpouštědlo by mělo být 

odpařeno pod vakuem za nízkých teplot. Organická rozpouštědla s nízkou teplotou varu 

mají být odstraněna proudem dusíku. Aby došlo k zamezení oxidativních procesů by 

měly být biologické vzorky a roztoky standardů skladovány při teplotě – 20 C, ještě 

lépe při – 70 aţ – 80 C aţ do provedení analýzy. Opakovaným rozmrazováním můţe 

dojít k rozloţení vzorku
 
[48, 49, 50]. 

 

3.5.3. Rozpustnost retinoidů 

 

Jedná se o látky rozpustné v tucích. Rozpustnost jednotlivých retinoidů závisí na 

koncové skupině vedlejšího řetězce. Retinol, který obsahuje hydroxylovou skupinu, 

a retinová kyselina, která má karboxylovou skupinu, jsou rozpustné v alkoholových 

rozpouštědlech jako je methanol, ethanol a acetonitril. Retinyl palmitát, jehoţ dlouhý 

řetězec je esteryfikovaný mastnou kyselinou, je slabě rozpustný v methanolu a ethanolu 

a vysoce rozpustný v hexanu. Retinoidy jsou rozpustné i v chlorovaných uhlovodících 

jako je chloroform, ale protoţe mohou produkovat volné radikály, snaţíme se jim 

vyvarovat. Dimethylsulfoxid je často pouţíván pro tkáňové kultury, ale je málo těkavý. 

Přestoţe tetrahydrofuran ethyleter dobře rozpouštějí retnoidy, obsahují peroxidy, které 

s nimi reagují. Ethylacetát je vhodným rozpouštědlem pro roztoky retinoidů 

v rostlinných olejích [48]. 
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3.5.4. HPLC analýza retinoidů 

 

Chromatografie hraje klíčovou roli v separaci a identifikaci retinoidů. Vyvinout metodu, 

která umoţní separovat všechny retinoidy v jedné analýze, je však téměř nemoţné. 

Proto jsou chromatografické podmínky často specifické pro kaţdou aplikaci. Je moţné 

pouţít chromatografii na reverzní fázi (RP), ale i na normální fázi (NP). Preferována je 

však chromatografie na RP, protoţe je stabilnější a robusnější neţ na NP. NP je velmi 

citlivá ke změnám sloţení mobilní fáze, a proto potřebuje delší čas na ekvilibraci 

kolony při uţití gradientové eluce. NP chromatografie je hodně uţívaná pro analýzu 

lipofilních vzorků, jako jsou například rostlinné a ţivočišné oleje. Separace cis a trans 

izomerů retinalu a retinolu na RP je velmi obtíţná, ale jsou snadno separovány na NP. 

Pro rozdělení izomerů RA se uţívá nejčastěji gradientová eluce [50]. 

 

3.5.4.1 Možnosti detekce 

 

K detekci mohou být pouţity různé druhy detekcí, ale nejčastější způsob je UV 

a fluorescenční detekce. 

 

3.5.4.1.1 UV detekce  

 

Retinoidy mají četné C-C konjugované vazby, které absorbují UV záření v rozsahu 

300 – 400 nm. Tato detekce poskytuje velmi dobré detekční limity a také se jeví vysoce 

specifická pro retinoidy, protoţe málo jiných látek absorbuje v rozsahu těchto vlnových 

délek. Také mohou být stanoveny pomocí DAD, který umoţňuje měřit současně různé 

vlnové délky [50]. 

 

3.5.4.1.2 Fluorescenční detekce  

 

Retinol a jeho estery vyzařují zelenou fluorescenci, jestliţe jsou excitovány v oblasti 

blízké UV záření. Vlnová délka excitačního maxima je 325 – 335 nm a emisní 

maximum je 470 – 490 nm v závislosti na typu rozpouštědla. Retinoidy hodně 

fluoreskují v nepolárních rozpouštědlech, naopak polární rozpouštědla jako acetonitril 

a methanol fluorescenci tlumí
 
[50].
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3.5.4.1.3 Elektrochemická detekce 

 

HPLC ve spojení s elektrochemickou detekcí je akceptována jako selektivní a senzitivní 

technika pro detekci elektroaktivních substancí. Protoţe elektroaktivní reakce probíhá 

v mobilní fázi, je tato metoda více citlivá na sloţení mobilní fáze, neţ 

spektrofotometrická detekce. Za elektroaktivní skupinu je u retinoidů povaţován  

polyenový řetězec, avšak je popisováno velmi málo metod, které by uţívaly ke 

stanovení etinoidů HPLC – ED.  Sakhi et al. kombinoval výhody on-line SPE 

a coulombické ED pro stanovení retinových kyselin a retinolu [50]. 

 

3.5.4.1.4 Hmotnostní spektrometrie 

 

LC-MS je velmi výhodná analytická metoda, která kombinuje rozdělovací sílu HPLC 

a specifickou detekci MS. V dnešní době existují práce vyuţívající LC-MS ke stanovení 

retinoidů. Pro jejich analýzu jsou zkoumány ionizační techniky jako ionizace 

elektrosprejem (ESI) a chemická ionizace za atmosferického tlaku (APCI). Všechny 

retinoidy tvoří pozitivní ionty v kyselém prostředí, pouze RA můţe být stanovena 

i v negativním modu MS. Van  Bremen et al. aplikoval HPLC-ESI-MS pro analýzu RA, 

retinolu, retinalu a retinyl acetátu. RA byla stanovena v negativní módu, zatímco ostatní 

retinoidy jsou detegovány v pozitivním módu. Limity detekce pro RA, retinol, retinal 

a retinyl acetát byly 23 pg, 1,0 ng, 0,5 ng, 10 ng [50]. 
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4.1 Přístrojové vybavení 

 

 HPLC sestava od firmy PERKIN ELMER (Norwalk, USA) se skládá z:  

diode array detektor LC 235C 

LC Column oven 101 thermostat 

LC 200 pump 

LC 200 autosampler 

monolitní kolona Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm, MERCK 

(Darmstadt Německo) 

software Turbochrom verze 4.1 PERKIN ELMER 

 Elektrický vibrační strojek  LAB DANCER, IKA WERKE (Staufen, 

Německo) 

 Analytické váhy 202 M A & D company (Tokyo, Japonsko) 

 Koncentrátor AD 5301 Eppendorf, (Hamburg, Německo) 

 Destilační aparatura GORO (Praha, Česká republika) 

 

4.2 Chemikálie 

 

 N-Hexan HPLC grade, Sharlau (Sentmenat, Španělsko) 

 Methanol HPLC grade, Sharlau (Sentmenat, Španělsko) 

 Acetonitril HPLC grade, Sharlau (Sentmenat, Španělsko) 

 Amonium acetát, Fluka (Sigma Aldrich, Praha, Česká republika) 

 2 – propanol HPLC grade, Sharlau (Sentmenat, Španělsko) 

 Redestilovaná voda GORO system (Praha, Česká republika) 

 Ethanol HPLC grade, Merck (Darmstadt, Německo) 

 

4.3. Standardy 

 

 13-cis retinová kyselina, FLUKA, SIGMA ALDRICH (Praha, Česká republika) 

 All-trans retinová kyselina, FLUKA, SIGMA ALDRICH (Praha, Česká 

republika) 
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 Alfa-tokoferol, FLUKA, SIGMA ALDRICH (Praha, Česká republika) 

 Gama-tokoferol, FLUKA, SIGMA ALDRICH (Praha, Česká republika) 

 Retinol, FLUKA, SIGMA ALDRICH (Praha, Česká republika) 

 Tokol, MATRAYA (Pleasant Gap, USA) 

 

4.4 Příprava zásobních a pracovních roztoků 

 

4.4.1 Zásobní roztoky 

 

 Zásobní roztok retinolu c = 2 000 μmol/l byl připraven rozpuštěním 28,646 mg 

retinolu v methanolu a doplněn do 50 ml 

 Zásobní roztok 13-cis retinové kyseliny c = 2 000 μmol/l byl připraven 

rozpuštěním 6,009 mg 13-cis retinové kyseliny v methanolu a doplněn do 10 ml 

 Zásobní roztok all-trans retinové kyseliny c = 2 000 μmol/l byl připraven 

rozpuštěním 6,009 mg all trans retinové kyseliny v methanolu a doplněn do 

10 ml 

 Zásobní roztok gama-tokoferolu c = 2 000 μmol/l byl připraven rozpuštěním 

41,669 mg gama-tokoferolu v hexanu a doplněn do 50 ml 

 Zásobní roztok alfa-tokoferolu c = 2 000 μmol/l byl připraven rozpuštěním 

43,072 mg alfa-tokoferolu v hexanu a doplněn do 50 ml 

 Zásobní roztok tokolu c = 1 000 μmol/l byl připraven rozpuštěním 19,432 mg 

tokolu v hexanu a doplněn do 50 ml 

 Zásobní roztok retinolu c = 100 μmol/l byl připraven zředěním zásobního 

roztoku retinolu c = 2 000 μmol/l methanolem  

 Zásobní roztok 13-cis retinové kyseliny c = 100 μmol/l byl připraven zředěním 

zásobního roztoku 13-cis retinové kyseliny c = 2 000 μmol/l methanolem 

 Zásobní roztok all-trans retinové kyseliny c = 100 μmol/l byl připraven 

zředěním zásobního roztoku all-trans retinové kyseliny c = 2 000 μmol/l 

methanolem 

 Zásobní roztok gama-tokoferolu c = 100 μmol/l byl připraven zředěním 

zásobního roztoku gama-tokoferolu  c = 2 000 μmol/l methanolem 
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 Zásobní roztok alfa-tokoferolu c = 100 μmol/l byl připraven zředěním zásobního 

roztoku alfa-tokoferolu  c = 2 000 μmol/l methanolem 

 Zásobní roztok retinolu c = 1 μmol/l pro opakovatelnost byl připraven zředěním 

zásobního roztoku retinolu c = 100 μmol/l methanolem  

 Zásobní roztok 13-cis retinové kyseliny c = 2 μmol/l pro opakovatelnost byl 

připraven zředěním zásobního roztoku 13-cis retinové kyseliny c = 100 μmol/l 

methanolem 

 Zásobní roztok all-trans retinové kyseliny c = 4 μmol/l pro opakovatelnost byl 

připraven zředěním zásobního roztoku all-trans retinové kyseliny c = 100 μmol/l 

methanolem 

 Zásobní roztok gama-tokoferolu c = 100 μmol/l pro opakovatelnost byl 

připraven zředěním zásobního roztoku gama-tokoferolu  c = 2 000 μmol/l 

methanolem 

 Zásobní roztok alfa-tokoferolu c = 100 μmol/l pro opakovatelnost byl připraven 

zředěním zásobního roztoku alfa-tokoferolu  c = 2 000 μmol/l methanolem 

 Zásobní roztok retinolu c = 1 μmol/l pro robustnost byl připraven zředěním 

zásobního roztoku retinolu c = 100 μmol/l methanolem  

 Zásobní roztok 13-cis retinové kyseliny c = 1,5 μmol/l pro robustnost byl 

připraven zředěním zásobního roztoku 13-cis retinové kyseliny c = 100 μmol/l 

methanolem 

 Zásobní roztok all-trans retinové kyseliny c = 4 μmol/l pro robustnost byl 

připraven zředěním zásobního roztoku all-trans retinové kyseliny c = 100 μmol/l 

methanolem 

 Zásobní roztok gama-tokoferolu c = 100 μmol/l pro robustnost byl připraven 

zředěním zásobního roztoku gama-tokoferolu  c = 2 000 μmol/l methanolem 

 Zásobní roztok alfa-tokoferolu c = 100 μmol/l pro robustnost byl připraven 

zředěním zásobního roztoku alfa-tokoferolu  c = 2 000 μmol/l methanolem 

 

4.4.2 Pracovní roztoky 

 Pracovní roztoky pro kalibraci retinolu byly připraveny zředěním zásobního 

roztoku retinolu c = 100 μmol/l methanolem na koncentrace c = 0,25 μmol/l, 

c = 0,5 μmol/l, c = 1 μmol/l, c = 2,5 μmol/l, c = 5 μmol/l  a c = 10 μmol/l. 
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 Pracovní roztoky pro kalibraci 13-cis retinové kyseliny byly připraveny 

zředěním zásobního roztoku 13-cis retinové kyseliny c = 100 μmol/l 

methanolem na koncentrace c = 0,125 μmol/l, c = 0,25 μmol/l, c = 0,5 μmol/l, 

c = 1 μmol/l, c = 2 μmol/l a c = 5 μmol/l   

 Pracovní roztoky pro kalibraci all-trans retinové kyseliny byly připraveny 

zředěním zásobního roztoku all-trans retinové kyseliny c = 100 μmol/l 

methanolem na koncentrace c = 0,125 μmol/l, c = 0,25 μmol/l, c = 0,5 μmol/l, 

c = 1 μmol/l, c = 2 μmol/l a c = 5 μmol/l   

 Pracovní roztoky pro kalibraci gama-tokoferolu byly připraveny zředěním 

zásobního roztoku gama-tokoferolu c = 100 μmol/l methanolem na koncentrace 

c = 0,25 μmol/l, c = 0,5 μmol/l, c = 2,5 μmol/l, c = 5 μmol/l, c = 10 μmol/l, 

c = 25 μmol/l  a c = 50 μmol/l. 

 Pracovní roztoky pro kalibraci alfa-tokoferolu byly připraveny zředěním 

zásobního roztoku alfa-tokoferolu c = 100 μmol/l methanolem na koncentrace 

c = 0,5 μmol/l, c = 2,5 μmol/l, c = 5 μmol/l, c = 10 μmol/l, c = 20 μmol/l 

a c = 50 μmol/l 

 Pracovní roztok pro opakovatelnost byl připraven smícháním zásobních roztoků 

pro opakovatelnost jednotlivých látek v poměru 1 : 1 : 1 : 1 : 1 

 Pracovní roztok pro robustnost byl připraven smícháním zásobních roztoků pro 

robustnost jednotlivých látek v poměru 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
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4.5 Vývoj metody a optimalizace chromatografických 

podmínek 

 

Metoda má slouţit ke stanovení hladin retinové kyseliny, retinolu, alfa- a gama-

tokoferolu v séru. Protoţe předpokládáme, ţe metoda bude vyuţita pro rutinní analýzy, 

měla by vyuţívat běţně dostupnou laboratorní instrumentaci, rychlé a moderní 

technologie stacionárních fází, které umoţní zkrácení doby analýzy. 

Metoda má být prováděna za pouţití vnitřního standardu, a proto jsem nejdříve musela 

nalézt nejvhodnější vnitřní standard (IS). IS by měla být látka podobných fyzikálně-

chemických vlastností, avšak nesmí být obsaţena ve vzorku. Často se jako vnitřní 

standard pouţívají estery tokoferolů nebo estery retinolu, ale protoţe se tyto látky 

mohou vyskytovat v některých lékových formách a metoda má slouţit pro analýzu 

biologického materiálu, rozhodla jsem se pouţít jako vnitřní standard syntetickou látku, 

tokol, se kterým jsme měli velmi dobrou zkušenost uţ při stanovení vitaminu E 

v erytrocytární membráně. 

 

Příprava tokolu jako interního standardu 

Nejdříve jsem si připravila roztok tokolu c = 1000 mol/l. 50 l tokolu 

o c = 1000 mol/l jsem napipetovala do zkumavky a odpařila do sucha. K odparku jsem 

přidala 1250 l vzorku. Výsledná koncentrace tokolu ve zkumavce byla 40 mol/l. 

 



 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

5.1. Vývoj metody – optimalizace chromatografických 

podmínek 

 

Cílem bylo nalézt optimální podmínky pro separaci, identifikaci a kvantifikaci all-trans 

retinové kyseliny, retinolu, gama- a alfa-tokoferolu a následně zvalidovat vyvinutou 

metodu.  

 

Původně vyvinutá metoda pro současnou kvantifikaci těchto látek v lidském séru  

měla následující chromatografické podmínky. Separace byla provedena pomocí 

monolitní kolony Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm. Byla pouţita UV 

detekce  a měření bylo provedeno při dvou vlnových délkách, 295 nm a 325 nm. 

Mobilní fáze byla methanol : voda v poměru 96:4. Eluce byla lineární, při průtoku 

mobilní fáze 2,5 ml /min. Celkový čas analýzy byl 3 minuty.  

 

 

 

Obr. 26: Chromatogram směsi RA, ROH, gama tokoferol, alfa-tokoferol při lineární 

eluci;.mobilní fáze methanol : voda, 96:4 a průtoku 2,5 ml/min; jako IS byl pouţit tokol 
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Tato metoda byla částečně zvalidována, ale během analýzy séra došlo k následujícímu 

problému. Původní pík kyseliny retinové vytvořil dvojpík. Tento dvojpík jsme 

identifikovali jako píky all-trans kyseliny retinové a 13-cis kyseliny retinové.  

Začala jsem znovu optimalizovat chromatografické podmínky s cílem rozdělit dvojpík 

all-trans kyseliny retinové a 13-cis kyseliny retinové. Vyzkoušela jsem různé druhy 

kolon, mobilních fází a také různé poměry a průtoky mobilních fází. 

 

5.1.1. Typy kolon 

 

1. Nejdříve jsem se pokusila o rozdělení all-trans RA a 13-cis RA na koloně Onyx 

monolitic C18,  100 x 3,1 mm, MF MeOH : voda (96:4), průtok 1 ml/min Separace 

kyselin se nepodařila, obě kyseliny jsou eluovány ve stejném čase.- Proto jsem také  na 

této koloně vyzkoušela jiné MF, jako ACN : voda (80:20), (90:10), MeOH : voda 

(90:10), MeOH : voda : ACN (95:5:10). Ani jedna z těchto MF však nebyla vhodná. 

 

2. Poté jsem pouţila novou  Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm, protoţe 

při pouţití původní došlo ke spojení píku RA a ROH. Došlo k rozdělení píků směsného 

standardu (RA, ROH, tokol, alfa- a gama-tokoferolů), ale RA byl eluován  v mrtvém 

retenčním čase 0,633 min (obr.27). 
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Obr. 27: Chromatogram směsi RA, ROH, gama tokoferol, alfa-tokoferol při pouţití 

nové kolony Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm 

 

3. Vyzkoušela jsem také spojení dvou kolon  Chromolith Performance RP-18e, 

100 x 4,6 mm a Chromolith Performance RP-18e, 25 x 4,6 mm. Píky směsného 

standardu (RA, ROH, tokolu, alfa a gama tokoferolu) byly rozděleny,  ale došlo 

k posunu retenčních času všech látek. Pík RA znovu vytvořil dvojpík 13-cis RA a 

all-trans RA. Pík 13-cis RA se oddělil od mrtvého objemu (obr. 28). 
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Obr. 28: Chromatogram směsi RA, ROH, gama tokoferol, alfa-tokoferol při spojení 

dvou kolon Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm a Chromolith Performance 

RP-18e, 25 x 4,6 mm 

 

4. Další kolona, kterou jsem se rozhodla pouţít byla  Chromolith Performance SI, 

100 x 4,6 mm. Jako mobilní fázi jsem pouţila 2-propanol, při  průtoku 0,8 ml/min. 

Výsledkem analýzy směsného standardu (RA, ROH, tokolu, alfa a gama tokoferolu) byl 

jeden velký pík. Po změně mobilní fáze na methanol také nedošlo k rozdělení látek. 

Také jsem se pokusila o sníţení polarity MF pomocí 2-propanolu nebo n-heptanu 

a THF. Ani jeden z těchto výsledků však nebyl uspokojivý. 

 

5. Také jsem  pouţila spojení dvou kolon Chromolith Performance RP-18e, 

100 x 4,6 mm a Onyx Monolithic C 18, 50 x 4,6 mm, při MF MeOH : voda. Došlo 

pouze k prodlouţení retenčních časů, ale píky izomerů RA zůstaly nerozdělené. 

 

6. Pouţila jsem i kolonu Chromolith Performance RP-18e, 100 x 3 mm. Při mobilní fázi 

ACN : okyselená voda (95:5). ROH a 13-cis RA tvořili jeden pík a zároveň byli špatně 

odděleny od ATRy. 
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Nakonec jsem se rozhodla pro analýzu těchto látek pouţít kolonu Chromolith 

Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm a pokusila jsem se o rozdělení jednotlivých 

komponent změnnou dalších chromatografických podmínk. 

 

5.1.2. Složení mobilní fáze 

 

1. Nejdříve jsem se pokusila o rozdělení retinových kyselin pomocí změny poměru 

mobilní fáze MeOH : voda. Původní poměr byl MF 96:4. Vyzkoušela jsem poměry MF 

65:35, 80:20, 90:10 na směsi standardů all-trans RA, 13-cis RA a retinolu. Při poměru 

MF 90:10 došlo k oddálení RA od mrtvého objemu a došlo k částečnému oddělení 

izomerů. Pro oddělení tokolu a tokoferolů by se musel pouţít gradient, např. změna MF 

a průtoku (100% MeOH, průtok 2,5 ml/min). Dále jsem vyzkoušela poměry 85:15, 

88:10. Za těcho podmínek nedošlo k úplnému rozdělení RA (obr. 29). 

 

 

Obr. 29: Chromatogram směsi 13-cisRA, ATRA a ROH při poměru mobilní fáze 

MeOH : voda (90:10) a průtoku 2,5 ml/min 
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2. V další fázi jsem vyzkoušela změnu mobilní fáze. Pouţila jsem MF acetonitril : voda 

v poměru 90:10, 80:20, 83:17, 85:15, 88:12, 92:8, při průtoku 2 ml/min. Při poměru 

MF, ACN : voda, 83:17 nedošlo k rozdělení 13-cis-RA a all-trans-RA. Tyto dvě látky 

tvořily jeden pík, v čase 0,803 min. 

 

3. V poslední fázi jsem okyselila vodu pro mobilní fázi přídavkem octanu amonného 

tak, aby vznikl 1% roztok octanu amonného [29]. Nejprve jsem pouţila MF v poměru 

ACN : voda okyselená (95:5). Došlo k oddělení píku all-trans kyseliny retinové, avšak 

retinol byl eluován první a tvořil dvojpík s 13-cis RA. Vyzkoušela jsem také MF: 

MeOH : okyselená voda (95:5), retinoidy byly příliš rychle eluovány. Pouţila jsem také  

MF: MeOH : ACN : okyselená voda (80:15:5),  MeOH : okyselená voda 90:10, 80:20, 

85:15. Při poměru mobilní fáze MeOH : okyselená voda 90:10 došlo k rozdělení všech 

sledovaných analytů,, ale i přesto jsem se rozhodla ještě pouţít MF ACN : okyselená 

voda (95:5),(obr. 30). 

 

 

Obr. 30: Chromatogram směsi 13-cis retinové kyseliny, all-trans retinové kyseliny 

a retinolu, tokolu, gama a alfa tokoferolu při poměru MF  ACN : voda okyselená (95:5) 

a průtoku 2 ml/min 

 



 78 

Pro současnou analýzu tokoferolů je potřeba gradient. Postupnou úpravou průtoku MF 

a gradientu jsem došla k následujícím podmínkám: 

Gradient 1:  0. fáze ... 3min ... průtok 2 ml/min MF ACN : okyselená voda (95:5) 

1. fáze ... 2,5 min ... průtok 2 ml/min MF ACN : okyselená voda (95:5) 

2. fáze ... 2,7 min ... průtok 3,5 ml/min MF ACN : okyselená voda (95:5) 

Touto metodou došlo k rozdělení všech píků, dokonce i 13-cis RA a retinolu. 

Pro vylepšení separace jsme nakonec upravili  průtoky MF a poměr MF v 0. fázi 

metody.  

Gradient 2:  0. fáze ... 2 min ... průtok 2 ml/min MF ACN : okyselená voda (98:2) 

1. fáze ... 4,2 min ... průtok 1,5 ml/min MF ACN : okyselená voda (95:5) 

2. fáze ... 3 min ... průtok 3,2 ml/min MF ACN : okyselená voda (95:5) 

 

Jako nejoptimálnější jsem zvolila gradient 2, při kterém jednotlivé látky mají následující 

retenční časy.: ROH (1,7 min), 13-cis RA (2,12 min), all-trans RA (2,91 min), tokol 

(3,99 min), gama-tokoferol (5,47 min), alfa-tokoferol (6,37 min). 

 

 

 

Obr. 31: Chromatogram směsi 13-cisRA, ATRA, ROH, tokolu, gama- a alfa-tokoferolu 

za podmínek gradientu 2, viz výše. 
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Metoda byla úspěšně vyzkoušena na vzorcích séra , viz obr. 32, a byl vyvinut extrakční 

postup na úpravu séra.  

 

 

Obr. 32: Chromatogram lidského séra 

 

5.1.3. Souhrn nalezených chromatografických podmínek 

 

Mobilní fáze: gradientová eluce 

0.fáze: mobilní fáze acetonitril : okyselená voda 

(98:2), 2 min, 2 ml/min 

1. fáze: mobilní fáze acetonitril : okyselená voda 

(95:5), 4,2 min, 1,5 ml/min 

2. fáze: mobilní fáze acetonitril : okyselená voda 

(95:5), 3 min, 3,2 ml/min 

 

Vlnová délka λ (nm): 340 nm 0-3,2 min, 295 nm 3, 2-4 min 

Dávkovaný objem: 20 μl 

Režim: gradientový 

Doba analýzy: 7,2 min 
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5.2. Validace metody 

 

5.2.1. Test způsobilosti systému 

 

5.2.1.1. Účinnost chromatografické kolony 

 

Účinnost chromatografického systému (počet teoretických pater – N) byla vypočítána 

pomocí vzorce: 

N = 5,545 * ( tR / W0,05 ) 
2 

N = počet teoretických pater 

tR  = retenční čas (min) 

W0,05 = šířka píku v polovině výšky (min) 

  

Pokud známe celkovou délku chromatografické kolony můţeme vypočítat výškový 

ekvivalent teoretického patra H podle vzorce: 

H = D / N 

D = délka chromatografické kolony  

 

Výškový ekvivalent teoretického patra má rozměr délky. Na základě hodnoty H lze 

porovnávat účinnost chromatografické kolony. 

 

Tab. 3: Účinnost chromatografické kolony a výškový ekvivalent teoretického patra 

 

Látka W0,05 (min) tR (min) N H (m) 

retinol 0,0571 1,77 5328,1 18,77 

13-cis-RA 0,0857 2,13 3425,3 29,19 

all-trans-RA 0,0914 2,9 5582,2 17,91 

tokol 0,0857 3,96 11839,4 8,45 

gama-tokoferol 0,1000 5,49 16712,7 5,98 

alfa-tokoferol 0,1143 6,34 17060,3 5,86 
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Poţadavek N  900. 

 

Z Tab. 2 je patrno, ţe poţadavek (N  900 ) je splněn a účinnost chromatografické 

kolony je dostatečná. 

 

5.2.1.2. Asymetrie chromatografických píků 

 

Asymetrie píku byla vypočítána podle vzorce: 

T = W0,01 / 2F 

W0,01 = jedná se o šířku píku ve vzdálenosti 5% výšky píku 

F =  menší část úsečky W0,01, která byla rozdělena kolmicí z vrcholu na dvě části. 

 

Tab. 4: Asymetrie chromatografických píků 

 

Látka W0,01 (mm) F (mm) T 

retinol 5,0000 2,000 1,250 

13-cis-RA 7,0000 4,000 0,875 

all-trans-RA 8,0000 4,000 1,000 

tokol 7,0000 3,000 1,167 

gama-tokoferol 9,0000 5,000 0,900 

alfa-tokoferol 10,5000 5,500 0,955 

 

Poţadavek T  2,0. 

 

Z Tab. 3 je patrno, ţe poţadavek na asymetrii píků je splněn. Z čehoţ vyplývá, ţe píky 

jsou symetrické. 
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5.2.1.3. Rozlišení chromatografických píků 

 

Rozlišení chromatografických píků bylo vypočítáno pomocí vzorce: 

Ri,j = 2*(tRi – tRj)/(Wi + Wj) 

tR = retenční čas látek (min) 

W = šířka píku na základně (min) 

 

Tab. 5: Rozlišení chromatografických píků 

 

Látka W (min) tR (min) 

retinol 0,2000 1,77 

13-cis-RA 0,2286 2,13 

all-trans-RA 0,2857 2,9 

tokol 0,2857 3,96 

gama-tokoferol 0,2571 5,49 

alfa-tokoferol 0,3429 6,34 

 

Vypočítané hodnoty rozlišení chromatografických píků (Ri,j):  

Ri,j (retinol : 13-cis-RA) =1,68 

Ri,j (13-cis-RA : all-trans-RA) = 2,99 

Ri,j (all-trans-RA : tokol) = 3,71 

Ri,j (tokol : gama-tokoferol) = 5,64 

Ri,j (gama-tokoferol : alfa-tokoferol) = 2,83 

 

Poţadavek Ri,j  1,5. 

 

Poţadavek na rozlišení chromatografických píků je splněn. Píky jednotlivých látek jsou 

od sebe dostatečně vzdáleny. 
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5.2.1.4. Opakovatelnost nástřiku 

 

Opakovatelnost nástřiku je vyjádřena pomocí relativní směrodatné odchylky, která byla 

vypočítána pomocí vzorce: 

S =  (  ( xi – xp )
2
 / ( n – 1 )) 

RSD = 100 * s / xp 

S = směrodatná odchylka 

RSD = relativní směrodatná odchylka (%) 

xp = průměrná hodnota 

n = počet opakování 

 

Opakovatelnost násřiku byla stanovena nejen na roztocích standardů, ale i na séru. 

 

Tab. 6: Opakovatelnost nástřiku standardů – relativní směrodatná odchylka plochy píku  

 

 Průměr plochy píku 
Směrodatná 

odchylka 
RSD (%) 

retinol 6631 213 3,21 

13-cis RA 11810 225 1,90 

all-trans-RA 16529 334 2,02 

tokol 35407 1212 3,42 

gama-tokoferol 22322 254 1,14 

alfa-tokoferol 20576 292 1,42 

n = 11 
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Tab. 7: Opakovatelnost nástřiku standardů – relativní směrodatná odchylka retenčního 

času 

 

 Průměr retenčního 

času 

Směrodatná 

odchylka 

RSD (%) 

retinol 1,773 0,0065 0,36 

13-cis RA 1,980 0,0148 0,75 

all-trans-RA 2,611 0,0270 1,03 

tokol 4,205 0,0378 0,90 

gama-tokoferol 5,683 0,0424 0,75 

alfa-tokoferol 6,542 0,0643 0,98 

n = 11 

 

Tab. 8: Opakovatelnost nástřiku séra – relativní směrodatná odchylka plochy píku 

 

 Průměr plochy píku 
Směrodatná 

odchylka 
RSD (%) 

retinol 17155 401 2,34 

13-cis RA 15933 270 1,69 

all-trans-RA 36071 515 1,43 

tokol 25001 607 2,43 

gama-tokoferol 15063 340 2,26 

alfa-tokoferol 34489 666 1,93 

n = 10 
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Tab. 9: Opakovatelnost nástřiku séra – relativní směrodatná odchylka retenčního času 

 

 
Průměr retenčního 

času 

Směrodatná 

odchylka 
RSD (%) 

retinol 1,743 0,0090 0,52 

13-cis RA 2,000 0,0100 0,50 

all-trans-RA 2,659 0,0197 0,74 

tokol 3,881 0,0861 2,22 

gama-tokoferol 5,371 0,0612 1,14 

alfa-tokoferol 6,152 0,0759 1,23 

n = 10 

Poţadavek RDS < 5% 

 

Z Tab. 8 a 9 je patrno, ţe poţadavek na RDS < 5% pro HPLC analýzu biologického 

materiálu je splněn, a proto je opakovatelnost nástřiku dostačující. 
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5.2.2. Další validační parametry 

 

5.2.2.1. Linearita 

 

Linearita metody byla testována v rozsahu koncentrací 0,125 - 10 mol/l pro ATRu, 

0,125 – 5 mol/l pro 13-cis RA, 0,25 – 5 mol/l pro ROH, 0,5 – 50 mol/l pro 

gama-tokoferol, 0,5-50 mol/l pro alfa-tokoferol. Kalibrační body byly vypočítány ze 

tří měření. 

 

5.2.2.1.1. Linearita all-trans retinové kyseliny 
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Obr. 33: Kalibrační křivka ATRy 

 

Tab. 10: Regresní parametry ATRy 

 

Regresní funkce :      y   =   k x  +  q

  počet:  bodů    n  = 6

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek

směrnice k    = 0,568 ± 0,0028

absolutní člen q    = 0,0012 ± 0,0064

koeficient korelace R    = 1,000

reziduální odchylka srez = 0,0117

Závislost  y  na  x byla prokázána  na hladině významnosti 0,001  
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5.2.2.1.2. Linearita 13-cis retinové kyseliny 
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Obr. 34: Kalibrační křivka 13-cis RA 

 

Tab. 11 : Regresní parametry 13-cis RA 

 

Regresní funkce :      y   =   k x  +  q Regresní funkce :      y   =   k x  +  q

  počet:  bodů    n  = 5

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek

směrnice k    = 0,825 ± 0,0064

absolutní člen q    = 0,0177 ± 0,0066

koeficient korelace R    = 0,999910

reziduální odchylka srez = 0,00972

Závislost  y  na  x byla prokázána  na hladině významnosti 0,001  
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5.2.2.1.3. Linearita retinolu 
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Obr. 35: Kalibrační křivka ROH 

 

Tab. 12: Regresní parametry ROH 

 

Regresní funkce :      y   =   k x  +  q Regresní funkce :      y   =   k x  +  q

  počet:  bodů    n  = 6

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek

směrnice k    = 0,779 ± 0,0068

absolutní člen q    = -0,010 ± 0,032

koeficient korelace R    = 0,999849

reziduální odchylka srez = 0,0570

Závislost  y  na  x byla prokázána  na hladině významnosti 0,001  
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5.2.2.1.4. Linearita gama-tokoferolu 
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Obr. 36: Kalibrační přímka gama-tokoferolu 

 

Tab. 13: Regresní parametry gama-tokoferolu 

 

Regresní funkce :      y   =   k x  +  q

  počet:  bodů    n  = 7

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek

směrnice k    = 0,0341 ± 1,3E-4

absolutní člen q    = 0 ± 0,0028

koeficient korelace R    = 1,000

reziduální odchylka srez = 0,00572

Závislost  y  na  x byla prokázána  na hladině významnosti 0,001  
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5.2.2.1.5. Linearita alfa-tokoferolu 
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Obr.37: Kalibrační křivka alfa-tokoferolu 

 

Tab. 14: Regresní parametry alfa-tokoferolu 

 

Regresní funkce :      y   =   k x  +  q

  počet:  bodů    n  = 6

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek

směrnice k    = 0,0276 ± 2,9E-4

absolutní člen q    = -0,0073 ± 0,0066

koeficient korelace R    = 0,999774

reziduální odchylka srez = 0,0122

Závislost  y  na  x byla prokázána  na hladině významnosti 0,001  

 

 

Korelační koeficienty jednotlivých látek jsou  0,999. Závislost odezvy detektoru na 

koncentraci látky je lineární. 
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5.2.2.2. Limit detekce a kvantifikace 

 

LOD (limit of detection) je nejniţší koncentrace látky, kterou lze detekovat za daných 

podmínek, avšak nelze kvantifikovat s poţadovanou přesností a správností. Definuje se 

jako pětinásobek odezvy slepého pokusu (šumu). 

LOQ (limit of quantification) je nejniţší koncentrace látky, kterou lze kvatitativně 

stanovit s dostatečnou přesností a správností. Definuje se jako desetinásobek šumu. 

Směrodatnou odchylku šumu (Sn) lze odhadnout při měření placeba ze záznamu šumu 

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

ní se změří největší kladná ( r
+ 

) a záporná amplituda šumu ( r 
- 
). Z tohoto rozpětí šumu 

je moţno odhadnout jeho směrodatnou odchylku vydělením pěti.  

Sn = ( r
+ 

+ r 
- 
) / 5 

Detekční a kvantitativní limit se vypočtou podle vzorců: 

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

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

b1 (plocha píku / koncentrace analytu) je poměr daný směrnicí regresní rovnice [51] 

 

Tab. 15: Detekční a kvantitativní limit 

 

Látka Šum (μmol/l) LOD (μmol/l) LOQ (μmol/l) 

retinol 0,0044 0,022 0,044 

13-cis retinová kyselina 0,0058 0,029 0,059 

all-trans retinová kyselina 0,01 0,05 0,10 

gama-tokoferol 0,087 0,43 0,87 

alfa-tokoferol 0,16 0,82 1,60 

  

Detekční a kvantitativní limit jednotlivých analytů vyhovuje jejich reálné koncentraci 

v lidském séru. 
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5.2.2.3. Robustnost 

 

Testování vlivu změny chromatografických podmínek na stanovení plochy píku 

analytů. 

 

Testované parametry: 

1. Vliv teploty na retenční čas a plochu píku analyzované látky 

2. Vliv poměru mobilní fáze na retenční čas a plochu píku analyzované látky 

3. Vliv pH mobilní fáze na retenční čas a plochu píku analyzované látky 

 

5.2.2.3.1. Vliv teploty na retenční čas a plochu píku analyzované látky 

 

Optimální teplota pro analýzu těchto látek je 25 °C. Pozorovala jsem změny retenčního 

času a plochy píku při teplotě 30 °C. 

 

Zkratky pouţité v Tab. 15: 

Ai = plocha píku 

AR = relativní plocha píku (%) vztaţená na plochu píku (100 %) při optimálním sloţení 

mobilní fáze, průtoku a teplotě 

ti = retenční čas látky, (min) 

tR = relativní retenční čas látky (%) vztaţený na retenční čas (100 %) při optimálním 

sloţení mobilní fáze, průtoku a teplotě 

 

Tab.  16: Robustnost pro ROH – vliv změny teploty 

 

Teplota (°C) ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

25 (standardní) 1,776  5768  

30 1,546 87 5830 101 

n = 5 
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Tab.  17: Robustnost pro 13-cis RA – vliv změny teploty 

 

Teplota (°C) ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

25 (standardní) 2,046  9659  

30 1,660 81 9652 100 

n = 5 

 

Tab. 18 : Robustnost pro ATRu – vliv změny teploty 

 

Teplota (°C) ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

25 (standardní) 2,738  16044  

30 1,988 73 17113 107 

n = 5 

 

Tab. 19: Robustnost pro tokol – vliv změny teploty 

 

Teplota (°C) ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

25 (standardní) 4,080  39098  

30 2,824 69 34143,8 87 

n = 5 

 

Tab. 20: Robustnost pro gama-tokoferol – vliv změny teploty 

 

Teplota (°C) ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

25 (standardní) 5,592  27813  

30 4,104 73 36929,6 133 

n = 5 
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Tab. 21: Robustnost pro alfa-tokoferol – vliv změny teploty 

 

Teplota (°C) ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

25 (standardní) 6,448  16417  

30 4,716 73 20184,4 123 

n = 5  

 

Ukázalo se, ţe vliv teploty na plochu píku je rozdílný u RA, ROH, tokolu, alfa- a gama-

tokoferolu. Plochy píků analytů byly v rozmezí 87%-133%. Teplota měla

největší vliv na gama-tokoferol a naopak téměř neolivnila plochu píku retinolu 

a 13-cis retinové kyseliny.  

Vliv teploty na retenční čas látek byl podobný u všech analytů a tR se pohyboval 

v rozmezí 69 – 81%. 

 

5.2.2.3.2. Vliv poměru mobilní fáze na retenční čas a plochu píku analyzované 

látky  

 

Optimální sloţení mobilní fáze ACN : okyselená voda bylo v 1.fázi analýzy 95:5 

a v 0.fázi 98:2.  

Vliv změny poměru mobilní fáze jsem sledovala v obou fázích analýzy.  

Sledované změny poměru mobilní fáze v 1.fázi analýzy: 97:3, 96:4, 94:6, 93:7 a v 0.fázi 

99:1 a 97:1. 

 

Hodnoty tR (%) a AR (%) byly vypočítány obdobně jako při testování vlivu sloţení 

mobilní fáze na retenční čas a plochu píku analyzované látky. 
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Tab. 22: Robustnost pro ROH– vliv změny poměru mobilní fáze 

 

Poměr MF 

ACN : okys. 

voda 

ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

95:5 (standardní) 1,768  5735  

97:3 1,702 96,3 7295 127,2 

96:4 1,730 97,9 6246 108,9 

94:6 1,776 100,5 5860 102,2 

93:7 1,782 100,8 8153 142,2 

99:1 v 0.fázi 1,744 98,6 5326 92,9 

97:1 v 0.fázi 1,780 100,7 6251 109,0 

n = 5 

 

Tab.23: Robustnost pro 13-cis RA– vliv změny poměru mobilní fáze 

 

Poměr MF 

ACN : okys. 

voda 

ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

95:5 (standardní) 2,038  9445  

97:3 2,132 104,6 9389 99,4 

96:4 2,093 102,7 8986 95,1 

94:6 2,002 98,2 8811 93,3 

93:7 1,960 96,2 10721 113,5 

99:1 v 0.fázi 2,022 99,2 9220 97,6 

97:1 v 0.fázi 2,002 98,2 8591 91,0 

n = 5 
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Tab. 24: Robustnost pro ATRu– vliv změny poměru mobilní fáze  

 

Poměr MF 

ACN : okys. 

voda 

ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

95:5 (standardní) 2,728  16484  

97:3 2,924 107,2 14846 90,1 

96:4 2,848 104,4 16324 99,0 

94:6 2,652 97,2 15390 93,4 

93:7 2,560 93,8 18585 112,8 

99:1 v 0.fázi 2,712 99,4 15174 92,1 

97:1 v 0.fázi 2,620 96,0 16705 101,3 

n = 5 

 

Tab. 25: Robustnost pro tokol – vliv změny poměru mobilní fáze 

 

Poměr MF 

ACN : okys. 

voda 

ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

95:5 (standardní) 4,106  37306  

97:3 3,746 91,2 33648 90,2 

96:4 3,873 94,3 33861 90,8 

94:6 4,240 103,3 24697 66,2 

93:7 4,306 104,9 15042 40,3 

99:1 v 0.fázi 3,862 94,1 32112 86,1 

97:1 v 0.fázi 4,234 103,1 25761 69,1 

n = 5 
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Tab. 26: Robustnost pro gama-tokoferol – vliv změny poměru mobilní fáze 

 

Poměr MF 

ACN : okys.voda 
ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

95:5 (standardní) 5,598  27280  

97:3 5,042 90,1 28453 104,3 

96:4 5,275 94,2 28294 103,7 

94:6 5,866 104,8 26979 98,9 

93:7 6,130 109,5 27139 99,5 

99:1 v 0.fázi 5,428 97,0 27779 101,8 

97:1 v 0.fázi 5,646 100,9 27224 99,8 

n = 5 

 

Tab. 27: Robustnost pro alfa-tokoferol – vliv změny poměru mobilní fáze 

 

Poměr MF 

ACN : okys.voda 
ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

95:5 (standardní) 6,446  16201  

97:3 5,636 87,4 18282 112,8 

96:4 5,995 93,0 17324 106,9 

94:6 6,878 106,7 16117 99,5 

93:7 7,320 113,6 16106 99,4 

99:1 v 0.fázi 6,244 96,9 16931 104,5 

97:1 v 0.fázi 6,488 100,7 17071 105,4 

n = 5 

 

Vliv změn sloţení mobilní fáze není velký. Zpravidla dochází ke změnám retenčního 

času a plochy píků jednotlivých analytů o  10%.  
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5.2.2.3.3. Vliv pH mobilní fáze na retenční čas a plochu píku analyzované látky 

 

Hodnoty tR (%) a AR (%) byly vypočítány jako v předchozích testovaných parametrech. 

 

Tab. 28: Robustnost pro ROH – vliv změny pH mobilní fáze  

 

pH MF ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

7 1,736  6422  

7,3 1,730 99,7 6283 97,8 

6,1 1,724 99,3 5765 89,8 

5,1 1,728 99,5 5822 90,7 

n = 3 

 

Tab. 29: Robustnost pro 13-cis RA – vliv změny pH mobilní fáze 

 

pH MF ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

7 2,012  9348  

7,3 2,012 100,0 11094 118,7 

6,1 1,968 97,8 10271 109,9 

5,1 1,944 96,6 9814 105,0 

n = 3 

 

Tab. 30: Robustnost pro ATRu – vliv změny pH mobilní fáze 

 

pH MF ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

7 2,694  13908  

7,3 2,688 99,8 15973 114,9 

6,1 2,618 97,2 16101 115,8 

5,1 2,578 95,7 18036 129,7 

n = 3 
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Tab 31: Robustnost pro tokol – vliv změny pH mobilní fáze 

 

pH MF ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

7 3,992  39278  

7,3 3,926 98,3 38073 96,9 

6,1 3,872 97,0 38476 98,0 

5,1 3,954 99,0 40303 102,6 

n = 3 

 

Tab 32: Robustnost pro gama-tokoferol – vliv změny pH mobilní fáze 

 

pH MF ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

7 5,516  24542  

7,3 5,468 99,1 24601 100,2 

6,1 5,392 97,8 25193 102,7 

5,1 5,520 100,1 23896 97,4 

n = 3 

 

Tab. 33: Robustnost pro alfa-tokoferol – vliv změny pH mobilní fáze 

 

pH MF ti (min) tR (%) Ai AR (%) 

7 6,348  19637  

7,3 6,284 99,0 20633 105,1 

6,1 6,182 97,4 20142 102,6 

5,1 6,350 100,0 20397 103,9 

n = 3 

 

Vliv změny pH mobilní fáze na retenční čas látek je téměř zanedbatelný. A plocha píků 

analytů se většinou pohybuje v rozmezí Ai  10%. Ai je hodnota plochy píku při pH =7. 
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5.2.2.4. Stabilita  

 

V práci jsem měřila pouze stabilitu all-trans retinové kyseliny a 13-cis retinové 

kyseliny, protoţe stabilita ostatních látek byla jiţ publikována [52]. 

 

Stabilita RA byla sledována při teplotách 25 °C, 4 °C, -25 °C, -80 °C. Stabilitu jsem 

hodnotila po dnech. 1, 2, 16, 20, 21, 22. 

 Koncentrace látek byla vyjádřena plochou píku. 

 

Směrodatná odchylka plochy píku SR (%) byla vypočtena dle vzorce:  

SR (%) = 100 . (Ai - A0) / A0 

kde A0 je plocha píku analytu v čase 0. 

 

Tab. 34: Stabilita all-trans retinové kyseliny při teplotách 25 ºC, 4 ºC, -25 ºC a -80 ºC 

 

 25ºC 4ºC -25ºC -80ºC 

čas 

(dny) 

plocha 

průměr 

n=3 

SR  

(%) 

plocha 

průměr 

n=3 

SR 

(%) 

plocha 

průměr 

n=3 

SR 

(%) 

plocha 

průměr 

n=3 

SR 

(%) 

0 69515  69515  69515  69515  

1 64244 7,58 67028 3,58 68554 1,38 68821 1,00 

2 63102 9,23 66190 4,78 68696 1,18 68500 1,46 

14 61483 11,55 58944 15,21 65327 6,02 64260 7,56 

20 60290 13,27 57900 16,71 64153 7,71 59764 14,03 

21 57879 16,74 57600 17,14 63969 7,98 58900 15,27 

22 55062 20,79 56935 18,10 62245 10,46 58000 16,56 
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stabilita all-trans retinové kyseliny (25°C, 4°C, - 25°C, 
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Obr. 38: Graf stability all-trans retinové kyseliny 

 

Ukázalo se, ţe all-trans kyselina retinová v roztoku je nejstabilnější při -25 ºC, kdy 

došlo po 22 dnech k poklesu plochy píku asi o 10% a SR  je 10,46. 

 

Tab. 35: Stabilita 13-cis retinové kyseliny při teplotách 25 ºC, 4 ºC, -25 ºC a -80 ºC 

 

 25ºC 4ºC -25ºC -80ºC 

čas 

(dny) 

plocha 

průměr 

n=3 

SR 

(%) 

plocha 

průměr 

n=3 

SR 

(%) 

plocha 

průměr 

n=3 

SR  

(%) 

plocha 

průměr 

n=3 

SR 

(%) 

0 43824  43824  43824  43824  

1 40289 8,07 41428 5,47 42907 2,09 42936 2,03 

2 40201 8,27 42163 3,79 43000 1,88 43135 1,57 

14 36905 15,79 37840 13,65 37521 14,38 43000 1,88 

20 35933 18,01 37760 13,84 37444 14,56 38840 11,37 

21 34440 21,41 35868 18,15 37200 15,12 34873 20,42 

22 31416 28,31 35617 18,73 37000 15,57   
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stabilita 13-cis retinové kyseliny (25°C, 4°C, - 25°C, - 
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Obr. 39: Graf stability 13-cis retinové kyseliny 

 

Z grafu je patrné, ţe 13-cis retinová kyselina je do 16 dne nejstabilnější při -80ºC, ale 

v dalších dnech dochází k rychlejšímu poklesu. Stabilita při -25 ºC a 4 ºC je velmi 

podobná. Dochází zde k pozvolnému poklesu plochy píku 13-cis retinové kyseliny. 

Nejméně stabilní je při teplotě 25 ºC.  
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6. ZÁVĚR 
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6.1. Vývoj a optimalizace chromatografické metody 

 

 Byly stanoveny optimální chromatografické podmínky pro současné stanovení 

all-trans kyseliny retinové, 13-cis kyseliny retinové, retinolu, gama-tokoferolu 

a alfa-tokoferolu v lidském séru 

 Jako interní standard byl zvolen tokol 

 Pro detekci jednotlivých analytů byly zvoleny tyto optimální vlnové délky: 

340 nm pro detekci retinolu, all-trans a 13-cis retinové kyseliny a  295 nm pro 

detekci tokolu, gama- a alfa-tokoferolu. 

 Byla zvolena gradientová eluce 

Jako optimální se ukázaly následující chromatografické podmínky: 

0. fáze:  mobilní fáze acetonitril : okyselená voda (98:2), 2 min, 

2 ml/min 

1.fáze: mobilní fáze acetonitril : okyselená voda (95:5), 4,2 min, 

1,5 ml/min 

2.fáze: mobilní fáze acetonitril : okyselená voda (95:5), 3 min, 

3,2 ml/min 

 Při testování způsobilosti systému byla zjištěna tato data: 

 Účinnost kolony vyjádřená počtem teoretických pater N > 900 

 Asymetrie píků byla T < 2,0 

 Rozlišení chromatografických píků bylo Rij > 1,5 

 Opakovatelnost vyjádřená jako směrodatná odchylka byla RSD < 5%  

 Byly stanoveny další validační parametry: 

 Linearita metody byla testována v rozsahu koncentrací  0,125 - 10 mol/l 

pro all-trans retinovou kyselinu, 0,125 – 5 mol/l pro 13-cis retinovou 

kyselinu, 0,25 – 5 mol/l pro retinol, 0,5 – 50 mol/l pro

gama-tokoferol, 0,5-50 mol/l pro alfa-tokoferol. Korelační koeficienty 

byly ve všech případech R > 0,999 

 Stabilita roztoků retinové kyseliny byla měřena po dobu dvaceti dvou 

dní. Ukázalo se, ţe roztok all-trans retinové kyseliny je nejstabilnější při 
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-25ºC. Dále bylo zjištěno, ţe roztok 13-cis retinové kyseliny je stabilní 

po dobu 16 dnů při teplotě -80 ºC. Je tedy vhodné roztoky all–trans 

retinové kyseliny skladovat při teplotě -25ºC a roztoky 13-cis retinové 

kyseliny při -80 ºC, avšak nejdéle po dobu 16 dnů. 

 Limit detekce byl určen jako pětinásobek šumu  

Tab. 34: Limit detekce 

Látka LOD (μmol/l) 

retinol 0,022 

13-cis retinová kyselina 0,029 

all-trans retinová kyselina 0,05 

gama-tokoferol 0,43 

alfa-tokoferol 0,82 

 Limit kvantifikace byl určen jako desetinásobek šumu  

Tab. 35: Limit kvantifikace 

Látka LOQ (μmol/l) 

retinol 0,044 

13-cis retinová kyselina 0,059 

all-trans retinová kyselina 0,10 

gama-tokoferol 0,87 

alfa-tokoferol 1,60 

 

 Robustnost byla zjištěna pomocí třech parametrů: změny sloţení mobilní 

fáze, změny pH mobilní fáze a teploty, metoda je dostatečně robustní 
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 Vliv teploty na plochu píku je rozdílný u RA, ROH, tokolu, alfa- 

a gama - tokoferolu. Plochy píků analytů byly v rozmezí 87%-

133%. Vliv teploty na retenční čas látek byl podobný u všech 

analytů a tR se pohyboval v rozmezí 69 – 81 %. 

 Vliv změn sloţení mobilní fáze není velký. Dochází ke změnám 

retenčního času a plochy píků jednotlivých analytů o  10%.  

 Vliv změny pH mobilní fáze na retenční čas látek je téměř 

zanedbatelný. 

 Metoda byla pouţita k analýze reálného vzorku krevního séra. Pomocí 

této nové HPLC metody je moţné současné stanovení retinolu, 13-cis 

retinové kyseliny, all-trans retinové kyseliny, gama- a alfa-tokoferolu 

v séru, které urychlí a zlepší klinického monitorování onkologických 

pacientů 

                

6.2. Klinické využití metody 

 

HPLC metoda byla vyvinuta pro klinické monitorování pacientů s akutní 

promyelocytární leukémií léčených pomocí all-trans retinové kyseliny. Přispěje ke 

zklepšení péče o onkologické pacienty ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde do 

této doby nebyla moţnost klinického sledování hladin all-trans kyseliny retinové v séru. 

Metoda umoţní také současné stanovení all-trans a 13-cis retinové kyseliny spolu 

s antioxidačními vitaminy, které se obvykle analyzují  samostatně. Tato nově vyvinutá 

HPLC metoda přispěje ke zkrácení, zlevnění a usnadnění analýzy těchto vitaminů 

u onkologických pacientů.  
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7. PŘÍLOHY 
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Development of a new HPLC method using a monolithic technology for 
the simultaneous determination of retinoic acid, retinol, alpha- and    

gamma-tocopherol in human serum in monitoring of 
anticancer therapy

D. Solichová1, L. Krčmová2,1, L. Urbánek2,1, H. Kalábová3,H. Vlčková2, B. Melichar3, 
Z. Zadák1, P. Solich2

1 Department of  Metabolic Care and Gerontology, Charles University Medical School & Teaching Hospital, Hradec Králové, Czech Republic
2 Department of Analytical Chemistry, Charles University, Faculty of Pharmacy, Hradec Králové, Czech Republic 
3 Department of Oncology and Radiotherapy, Charles University Medical School & Teaching Hospital, Hradec Králové, Czech Republic

INTRODUCTION

Administration of cytotoxic agents or biological agents, may be 
associated with antioxidant stress. Disorders of antioxidant 
balance involving vitamins may also be involved in the toxicity 
associated with radiotherapy or chemotherapy.
Vitamin A, its physiologic metabolites, and synthetic derivatives 
retinoids, have been shown to have protective effects against 
the development of certain types of cancer. Retinoic acid acts 
as a chemopreventive agent by inducing differentiation, growth 
arrest, apoptosis, or a combination of these events. These 
effects are also responsible for its antitumor activity.
Vitamin E is a major antioxidant in serum. The term vitamin E 
represents eight structurally related compounds, each differing 
in their potency and mechanisms of chemoprevention. It is 
suggested that gamma-tocopherol may be valuable in the 
prevention and therapy for certain types of cancer

AIM OF STUDY

METHOD

In this study a new simple HPLC method for the simultaneous 
determination of all-trans retinoic acid, retinol, alpha- and 
gamma-tocopherol in human serum was developed and validated. 
Separation of these vitamins was performed at ambient 
temperature using a Chromolith Performance RP-18e, 100 x 
4.6 mm monolithic column Merck (Darmstadt, Germany) on a 
Series 200 LC instrument from Perkin Elmer (Norwalk, USA). 
A linear elution was used at a flow rate 2,5 ml. L-1 with mobile 
phase containing methanol and water in ratio 96:4 (v/v). The 
injection volume of sample was 50 µl and the total time of 
analysis was 3 minutes. Detection of all-trans retinoic acid, 
retinol, alpha- and gamma- tocopherol was carried out at 325 
and 295 nm, respectively. Tocol was used as internal standard.

The novel simple and rapid HPLC method using monolithic
technology was developed for simultaneous determination of all-
trans retinoic acid, retinol, alpha- and gamma-tocopherol in 
human serum. This method could be used for analysis of in 
monitoring of anticancer therapy.
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The aim of this study was to develop and validate HPLC method
for simultaneous determination of retinoic acid, retinol, alpha-
and gamma-tocopherol with internal standard using monolithic
technology.

3391.4/29.48α-tocopherol

3465.6/28.85γ-tocopherol

3465.6/28.86tocol

1247.6/80.18retinol

1247.6/80.15retinoic acid

Tab.1 Number of theoretical plates (N)/
height of theoretical plates (H)

0.64α-tocopherol

1.00γ-tocopherol

1.15tocol

1.00retinol

1.00retinoic acid

Tab.3 Asymmetry (T)

1.86γ-tocopherol / α-tocopherol

2.17tocol / γ-tocopherol

2.79retinol / tocol

1.80retinoic acid / retinol

Tab.2 Resolution (R)

Fig.1: Absorption curve of retinoic acid Fig. 2: Calibration curve of γ-tocopherol

Fig. 4: Stability of retinoic acid in methanol

RESULTS

Fig. 3: Chromatogram of standards, 
retinoic acid c= 1.25 μmol/l, retinol c= 1.25μmol/l, 
tocol c= 17.00μmol/l, γ-tocopherol c= 20.00μmol/l, 
α-tocopherol c=10.50μmol/l. 
Mobile phase methanol:wather 96:4 (v/v)

1.500.75α-tocopherol

1.600.82γ-tocopherol

0.090.04retinol

0.110.06retinoic acid

LOQ (μmol/l)LOD (μmol/l)Parameters

Tab.4: Limits of detection (LOD), Limits of quantification
(LOQ)

CONCLUSIONS
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