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ABSTRAKT 
 

Extrakce na pevnou fázi (SPE) představuje účinnou, spolehlivou a selektivní 

moderní metodu pro úpravu vzorku biologického materiálu před chromatografickou 

analýzou. V diplomové práci byla vyvinuta nová metoda SPE pro izolaci vitaminu D2 

(ergokalciferol), D3 (cholekalciferol) a metabolitu 25-(OH)D3 (kalcidiol) z lidského séra 

současně s vitaminy A (retinol) a E (-tokoferol). Jednotlivé vitaminy byly následně 

stanoveny jiţ vyvinutou a validovanou metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

(HPLC).  

Vyvinutý postup SPE: 

Do skleněné zkumavky napipetujeme 250 l séra a přidáme 1000 l ethanolu o 

teplotě 4°C. Vzorek protřepeme a necháme 10 minut deproteinovat v chladničce při teplotě 

4°C, poté zcentrifugujeme (4 000 x g, 15 minut, 4°C). Opatrně odebereme supernatant a 

naneseme na předem připravenou SPE kolonku (promytí 1 ml methanolu následně 1 ml 

destilované vody). Během těchto dvou kroků nesmí dojít k vyschnutí sorbentu kolonky. 

Vitamíny eluujeme 1,5 ml methanolu a následně 2 ml hexanu. Eluát odpaříme v 

koncentrátoru při teplotě 45°C. Odparek rozpustíme v 250 l methanolu a analyzujeme jiţ 

vyvinutou HPLC metodou. 

Optimalizovaná HPLC metoda: 

Mobilní fáze - A: methanol:voda:2-propanol (75:15:10) 3,0 ml/min, 0.-3. minuta, B: 

methanol:voda (95:5) 3,5 ml/min, 3.- 6,5. minuta; kolona - monolitní kolona Chromolith 

Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm + SpeedROD RP-18e, 50 x 4,6 mm, MERCK 

(Darmstadt, Německo); doba analýzy 6, 5 minut,  objem nástřiku vzorku- 20 µl; detekce - 

25-(OH)D3, D2, D3: 264 nm, retinol: 325 nm, -tokoferol: 295 nm, vnitřní standard tokol: 

295 nm. 

Nově vyvinutá metoda SPE pro současné stanovení cholekalciferolu, 

ergokalciferolu, kalcidiolu, retinolu a -tokoferolu v lidském séru přispěje ke zlepšení 

diagnostických moţností u pacientů s poruchami ledvinných funkcí, osteoporózou a také u 

onkologických pacientů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. 
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ABSTRACT 
 

The solid phase extraction (SPE) is an effective, reliable and selective modern 

method for sample preparation of biological material before chromatographic analysis.  

In this graduation thesis the new SPE method for isolation of vitamin D2 

(ergocalciferol), D3 (cholecalciferol) and its metabolite 25 - (OH) D3 (calcidiol) 

simultaneously with vitamin A (retinol) and E (α-tocopherol) in human serum was 

developed. The vitamins were subsequently determined by validated high performance 

liquid chromatography method (HPLC) using tocol as internal standard.  

 The developed SPE procedure: 

Firstly 250 l of human serum was pipetted to glass tube and 1000 l of cool 

ethanol (4°C) was added.  Sample was shaken and left 10 minutes in a refrigerator at 4°C 

for deproteinisation. After centrifugation (4 000 x g, 15 minutes, 4°C) all supernatant was 

carefully removed and applied into pre-treatment SPE column (firstly washed with 1 ml of 

methanol, then with 1 ml of distilled water). During these two steps the sorbent must not be 

dried up.  The vitamins were eluted by 1.5 ml of methanol and then 2.0 ml of n-hexane. 

The organic solutions were evaporated in the vacuum concentrator at a temperature of 45 ° 

C. The residue was dissolved in 250 l of methanol and analyzed by using HPLC method. 

HPLC method: 

Mobile phase - A: methanol : water : 2-propanol (75:15:10) flow rate 3 ml/min, 0 - 3 

minutes, B: methanol : water (95:5) flow rate 3.5 ml/min, 3 - 3.5 minutes; column – 

monolithic column Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm + Speed ROD RP-18e, 

50 x 4,6 mm MERCK (Darmstadt, Germany); injection volume 20 µl; diode array detection 

- 25-(OH)D3, D2, D3: 264 nm, retinol: 325 nm, -tocopherol: 295 nm, internal standard 

tocol: 295 nm. 

The new developed SPE method for simultaneous analysis of cholecalciferol, 

ergocalciferol, calcidiol, retinol and alpha tocopherol in human serum can improve the 

diagnostic possibilities of patients with disorders of  renal function, osteoporosis and also 

for oncological patients in Faculty Hospital in Hradec Králové. 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 
 

Cílem této práce bylo vyvinout a optimalizovat postup SPE (Solid Phase Extraction) 

metody pro izolaci vitaminu D a jeho metabolitů z lidského séra, případně s dalšími 

liposolubilními vitaminy A, E, který bude vyuţíván pro následné stanovení pomocí jiţ 

vyvinuté a validované HPLC metody pro klinickou diagnostiku ve Fakultní nemocnici v 

Hradci Králové. 

Extrakce na tuhou fázi (SPE) je technika přípravy vzorku, která umoţňuje upravit 

biologický vzorek pro vlastní analytické stanovení, a jejíţ význam v poslední době neustále 

roste. Vlastní úprava zahrnuje obvykle zakoncentrování stanovované látky, izolaci analytu 

od rušivých sloţek matrice, nebo naopak odstranění interferujících sloţek ze vzorku. 

Neupravené vzorky jsou většinou nevhodné pro další chromatografickou analýzu. Přípravě 

vzorku je nutné věnovat odpovídající pozornost, protoţe ovlivňuje celkový výsledek 

stanovení. SPE se v posledních letech stala jednou z nejpouţívanějších technik pro rychlou 

a selektivní úpravu vzorků před stanovením kapalinovou chromatografií. Je schopná 

poskytnout přesné a spolehlivé výsledky a její velkou předností je minimalizace  mnoţství 

organických rozpouštědel, s čímţ souvisí ochrana ţivotního prostředí. Pro izolaci vitaminu 

D z lidského séra je SPE výhodná zejména proto, ţe umoţňuje během jedné extrakce 

izolovat nejenom ergokalciferol (D2) a cholekalciferol (D3), ale také jejich metabolity – 

kalcidiol (25 – hydroxyderivát vitaminu D) a kalcitriol (1,25 – dihydroxyderivát vitaminu 

D). 

V posledních letech má stanovení vitaminu D a jeho metabolitů stále větší význam 

pro diagnózu a monitorování nejrůznějších onemocnění. Velmi důleţité je sledování hladin 

metabolitů vitaminu D u pacientů se sníţenou funkcí ledvin. Tito pacienti mívají nedostatek 

kalcitriolu, jehoţ důsledkem bývá rozvrat kalciofosfátového metabolismu s následnými 

komplikacemi jako jsou těţká poškození skeletu, mimokostní (např. chlopenní) kalcifikace. 

Stanovení koncentrace metabolitů vitaminu D u těchto pacientů můţe přispět k včasné 

úpravě parametrů kostního metabolismu a tím k zabránění vzniku komplikací. Nové studie 

ukazují, ţe vitamin D nemá význam pouze pro kostní metabolismus, ale je také důleţitý pro 

udrţení imunitních funkcí organismu, působí preventivně před vznikem některých nádorů, 

sniţuje riziko diabetu a kardiovaskulárních onemocnění. Z uvedeného výčtu vyplývá, ţe 
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stanovení  sérové koncentrace vitaminu D a jeho metabolitů nabývá stále většího 

klinického významu. 
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2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

DBP vitamin D binding protein, vitamin D vázající protein  

DM diabetes mellitus 

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina 

ELISA enzyme linked immunosorbent assay, imunoenzymatická analýza 

GC gas chromatography, plynová chromatografie 

GLE gas liquid extraction, extrakce z kapaliny do plynné fáze 

HDL high density lipoproteins, lipoproteiny s vysokou hustotou 

HPLC high performance liquid chromatography, vysokoúčinná kapalinová 

HPTLC high performance thin layer chromatography, vysokoúčinná tenkovrstvá 

IU international unit, mezinárodní jednotka 

IS internal standard, vnitřní standard 

LC liquid chromatography, kapalinová chromatografie 

LDL low density lipoproteins, lipoproteiny s nízkou hustotou 

LLE liquid liquid extraction, extrakce z kapaliny do kapaliny 

MeOH methanol 

MS mass spectrometry, hmotnostní spektrometrie 

PTH parathormon 

RBP retinol binding protein, retinol vázající protein 

RIA radioisotope immuno assay, radioizotopová imunoanalýza 

RP reverse phase, reverzní faze 

SLE solid liquid extraction, extrakce z kapaliny na tuhý sorbent 

SBSE stir bar sorbtive extraction, extrakce na míchadlech 

SPE solid phase extraction, extrakce na tuhou fázi 

SPME solid phase microextraction, mikroextrakce na tuhou fázi 

TLC thin layer chromatography, tenkovrstvá chromatografie 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 
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3.1. ÚVODEM O VITAMINECH 

 

Vitaminy obvykle definujeme jako nízkomolekulární organické sloučeniny, které 

jsou v nepatrném mnoţství nezbytné pro některé biochemické a fyziologické funkce 

organismu. Lidské a ţivočišné tělo nedokáţe vitaminy syntetizovat, proto je nutné získávat 

je potravou 1. Uvedená definice ale neplatí beze zbytku, protoţe člověk je schopen 

některé vitaminy alespoň částečně produkovat – např. vitamin D tvořený z cholesterolu 

nebo niacin tvořený z tryptofanu 2. Svým charakterem se vitaminy řadí mezi 

mikronutrienty, esenciální sloţky potravy, přítomné zde v malých koncentracích. Zpravidla 

se dělí na vitaminy rozpustné ve vodě a vitaminy rozpustné v tucích 1.  

 

Vitaminy rozpustné ve vodě:  Vitaminy rozpustné v tucích: 

 skupina vitaminu B-komplexu:   vitamin A (retinol) a karotenoidy 

 B1 (thiamin)      vitamin D (kalciferoly) 

 B2 (riboflavin)     vitamin E (tokoferoly a tokotrienoly) 

 B6 (pyridoxin)     vitamin K (fylochinony, farnochinony) 

 B12 (kyanokobalamin)        1, 3 

 kyselina listová (folacin) 

 kyselina nikotinová a její amid 

 kyselina panthotenová 

 biotin 

 vitamin C (kyselina askorbová a 

L-dehydroaskorbová) 

 

    1, 3 
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3.2. VITAMIN D 

 

3.2.1. Struktura vitaminu D 

 

Vitamin D není skutečným vitaminem. Jedná se o hormon ze skupiny sekosteroidů 

rozpustných v tucích 1. Do organismu je přijímán potravou, ale při dostatečném 

slunečním osvitu ho dokáţe naše pokoţka sama syntetizovat a není potom nutná dietní 

suplementace 4. 

Hlavní formy vitaminu D jsou: vitamin D2 – ergokalciferol (prekurzorem je 

ergosterol) a vitamin D3 – cholekalciferol (prekurzorem je 7-dehydrocholesterol). Vitaminy 

D2 a D3 se od sebe liší strukturou postranních řetězců. Ergokalciferol obsahuje dvojnou 

vazbu mezi uhlíkovými atomy C22-23 a další methylovou skupinu na C24 1. 

Cholekalciferol 5   Ergokalciferol 5 
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3.2.2. Zdroje vitaminu D a jeho metabolismus 

 

Člověk získává vitamin D ze dvou zdrojů: potravou a endogenní syntézou 2. 

 Potrava – exogenní zdroj vitaminu  

Cholekalciferol je do organismu přiváděn potravou ţivočišného původu, 

ergokalciferol potravou rostlinného původu. Vstřebávají se v tenkém střevě při neporušené 

absorpci lipidů 2. Některé ţivočišné a rostlinné zdroje vitaminu D ukazuje následující 

tabulka. 

Tab.1: Zdroje vitaminu D 3 

Živočišné zdroje vitaminu D Rostlinné zdroje vitaminu D 

játra 

kokosové máslo oleje z rybích jater 

tuk herinků, makrel, sardinek 

fortifikované margariny 

houby - zvláště hřiby a ţampiony 
vaječný ţloutek 

mléko  

máslo 

 

 Endogenní syntéza vitaminu D 

Daleko významnější je však endogenní tvorba vitaminu D3, který vzniká v pokoţce 

ze 7-dehydrocholesterolu působením UV záření o vlnové délce 230 – 313 nm. Syntéza 

probíhá v několika stupních. 
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7 – dehydrocholesterol se přemění v pokoţce účinkem UV paprsků na previtamin D3 

1,6,7.  

 

    

 

Previtamin D3 se přemění tepelnou izomerací na vlastní vitamin D3 1,7,8.   

 

    

7-dehydrocholesterol previtamin D3 

previtamin D3 

 

vitamin D3 

UV záření 

tepelná 

izomerace 

 

pokoţka 

 

pokoţka 
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Jak exo-, tak endogenní vitamin D musí být v organismu dále přeměněn na aktivní formu a 

to dvojí hydroxylací 2. Vitamin D3 se zčásti ukládá v tukové tkání a dále je vychytáván 

játry, kde je hydroxylován v poloze 25 enzymem 25-hydroxylázou na 25- 

hydroxycholekalciferol (25-OH D3, kalcidiol) 1.  

  

 

 

 

Metabolismus 25- hydroxycholekalciferolu pokračuje v ledvinách, kde probíhá druhá 

hydroxylace v poloze 1. Katalyzující enzym je 1α-hydroxyláza. Produktem je 1,25 – 

dihydroxycholekalciferol (1,25 (OH)2 D3, kalcitriol) 2, 9, 10.   

 

   

vitamin D3 

 

25-hydroxycholekalciferol 

 

25-hydroxycholekalciferol 

 

1,25-dihydroxycholekalciferol 

 

25-hydroxyláza 

1α-hydroxyláza 

 

játra 

 

ledviny 
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Hydroxylace v poloze 1 nastává při hypokalcémii, která aktivuje 1α-hydroxylázu. Je-li 

plazmatická koncentrace vápníku normální nebo dokonce zvýšená, probíhá v ledvinách 

alternativní pochod – hydroxylace na uhlíku v poloze 24. Produktem je 24,25- 

dihydroxycholekalciferol. Obdobným způsobem je aktivován i vitamin D2 2. 
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Schéma metabolismu (aktivace) vitaminu D3 a jeho regulace 2 

cholesterol 

7-dehydrocholesterol 

cholekalcirefol (vitamin D3) 

25-hydroxycholekalciferol (kalcidiol) 

 24,25-dihydroxycholekalciferol 1,25-dihydroxycholekalciferol 

  syntéza Ca
2+

 vázajícího proteinu 

    (tenké střevo) 

   vzestup Ca
2+

 v plazmě 

  pozitivní zpětná vazba 

  negativní zpětná vazba 

UV dieta 

25-hydroxyláza 

- 

1-hydroxyláza 

- 

+ 

+ 

- 
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Metabolismus vitaminu D je v úzkém vztahu s parathormonem (PTH). Tento hormon je 

vyplavován z příštítných tělísek při poklesu plazmatické koncentrace ionizovaného kalcia. 

PTH způsobuje vyplavování vápenatých iontů z kostí (tím zvyšuje jejich koncentraci v 

krvi), dále zvyšuje reabsorbci vápenatých iontů v ledvinných tubulech a brání zpětné 

reabsorbci fosfátů v proximálním tubulu. A jak tedy zasahuje PTH do metabolismu 

vitaminu D? Pokud má organismus nedostatek vitaminu D, můţe dojít k hypokalcémii, coţ 

je výrazným podnětem pro sekreci PTH, který stimuluje hydroxylaci 25-(OH) D3 na 1,25- 

(OH)2 D3 buď přímým účinkem, nebo nepřímo prostřednictvím deplece anorganického 

fosfátu v buňkách kůry nadledvin. 1,25-(OH)2 D3 je velmi aktivním metabolitem vitaminu 

D, který uvolňuje vápník z kostí do krve. Pokud je v krvi normální hladina vápenatých 

iontů, bude probíhat hydroxylace 25-(OH) D3 v poloze 24 a vznikne tak méně aktivní  

metabolit vitaminu D a to 24,25-(OH)2 D3 2,11,12. 

3.2.3. Absorbce a transport vitaminu D 

 

Vitamin D a jeho hydroxylované metabolity jsou lipofilní látky málo rozpustné ve 

vodě. 60-90% kalciferolu z potravy je vstřebáváno v tenkém střevě. Vitamin D je zprvu 

včleněn do chylomikronů a lymfatickým systémem přenášen do jater. Při zhoršeném 

vstřebávání tuků dochází i ke zpomalenému vstřebávání vitaminu D. Metabolity vitaminu 

D podléhají enterohepatálnímu oběhu. Lipofilní molekuly vitaminu D se v plazmě váţou na 

transportní bílkoviny, kterými jsou přenášeny k cílovým tkáním. Nejdůleţitější z nich jsou 

 1-globulin a transkalciferin neboli DBP – vitamin D binding protein (vitamin D vázající 

protein). DBP se vyznačuje vysokou afinitou zvláště pro 25-OH vitamin D3 a 24,25-(OH)2 

vitamin D3. Naopak poměrně slabě váţe 1,25-(OH)2 vitamin D3, čímţ se tento hormon 

stává snadno biologicky dostupným. Nehydroxylované formy vitamin D jsou ukládány v 

tukové tkáni 1. 
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3.2.4. Biologické účinky vitaminu D a jeho metabolitů 

 

Tab.2: Význam a účinky vitaminu D a jeho metabolitů 13 

střevo 

zvyšuje transport (resorpci) kalcia 

střevem 

zvyšuje transport fosfátů 

kost 

uvolňuje vápník z kostí do tekutých 

kompartmentů 

stimuluje remodelaci kosti 

sval udrţuje integritu 

příštítná tělíska inhibuje sekreci PTH 

lymfatický systém a kostní 

dřeň 

inhibuje proliferaci keratinocytů a 

fibroblastů, stimuluje konečnou 

diferenciaci keratinocytů, u monocytů 

indukuje produkci interleukinu-1 a 

podporuje jejich dozrávání do 

makrofágů a osteoklastům podobných 

buněk 

protinádorové působení 

řada tumorózních buněk má receptory 

pro kalcitriol, u těchto buněk pak 

kalcitriol sniţuje rychlost proliferace a 

zvyšuje jejich diferenciaci (karcinom 

prsu, prostaty, melanom…) 

 

3.2.5. Projevy nedostatku vitaminu D 

 

3.2.5.1. Skeletární projevy nedostatku 

Důsledkem nedostatku vitaminu D vznikají metabolické kostní choroby – rachitis 

neboli křivice (u dětí) a osteomalacie (u dospělých). Obě tyto choroby mají společný 

patogenetický faktor, ale liší se klinickými a patologickoanatomickými projevy 13. Jsou 

způsobené neadekvátní nebo opoţděnou mineralizací osteoidu (kostní matrix). Nedostatek 
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vitaminu D má za následek hypokalcémii, která vede ke zvýšené sekreci parathormonu z 

příštítných tělísek. Parathormon způsobí vyplavování vápníku z kostí do krve, coţ vede ke 

zvýšení kalcémie. Zároveň však dojde k hypofosfatémii, protoţe parathormon se podílí na 

zvýšeném vylučování fosfátů ledvinami. Tento nepoměr mezi kalciem a fosfátem nedovolí 

ukládat minerální hmotu do osteoidu. Následkem je sníţená tvorba kosti. Hlavními 

příznaky křivice u dětí jsou poruchy růstu, deformace kostí, ochablé svaly a opoţděné 

prořezávání chrupu. Osteomalácie se projevuje difuzními bolestmi kostí, svalovou slabostí 

a zlomeninami při minimálním traumatu. Nedostatek vitaminu D můţe také přispět ke 

vzniku osteoporózy, coţ je systémové onemocnění skeletu, charakterizované úbytkem 

kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně s následným zvýšením fragility 

kostí a tendencí k frakturám 14,15. 

3.2.5.2. Neskeletární projevy nedostatku 

V posledních letech se v odborném tisku objevují  zprávy, ţe nedostatek vitaminu D 

nemá za následek pouze vznik křivice či osteoporózy. Jeho chybění v organismu je spojeno 

s rozvojem mnoha jiných závaţných onemocnění. Bylo prokázáno, ţe nízká sérová 

koncentrace vitaminu D je rizikovým faktorem pro vznik nádorových onemocnění, 

kardiovaskulárních chorob, cukrovky, psychických poruch a defektů imunitního 

systému 16. 

 

Nádorová onemocnění 

Vitamin D poskytuje ochranu před vznikem nádorů a uplatňuje se i při jejich terapii. 

Mechanizmy jeho protinádorového působení spočívají ve zvyšování apoptózy mutovaných 

rakovinných buněk, sniţování rychlosti dělení nádorových buněk a v redukci růstu nových 

cév, čímţ je omezeno krevní zásobení vznikajících nádorů 16. 
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Obr. 1: Vitamin D jako účinný modifikátor buněčné diferenciace a proliferace pomocí 

přímé regulace proteinů buněčného cyklu 17 

 

Vitamin D má významné účinky na průběh buněčného cyklu, reguluje expresi proteinů 

p53, p21, p27, p57, p15, p16, p18 a p19, které inhibují cyklus v průběhu G1 aţ S fáze 17. 

 

Výsledky různých studií ukazují, ţe podávání vitaminu D pravděpodobně sniţuje 

riziko rakoviny prsu. V letech 2002 aţ 2005 byla v Německu provedena studie případů a 

kontrol u ţen ve věku 50 – 74 let. Jejím cílem bylo prokázat, ţe existuje vzájemná 

souvislost mezi sérovou koncentrací 25–(OH) D3 a výskytem postmenopauzální rakoviny 

prsu. Výsledkem bylo zjištění, ţe ţeny s niţší hladinou 25–(OH) D3 jsou vystaveny 

vyššímu riziku vzniku prsního karcinomu. Podávání vitaminu D mělo významný 

protektivní efekt 18. Několik studií dále prokazuje, ţe podávání vitaminu D sníţilo tvorbu 

metastáz o 17% a u skupiny ţen, které braly vitamin D preventivně, byl výskyt rakoviny 

prsu sníţený o 30% 16.  

Dále bylo zjištěno, ţe hladiny 25–(OH) D3 pod 20 ng/ml zvyšují riziko výskytu 

rakoviny prostaty, prsu a tlustého střeva o 30 – 50%, roste také počet úmrtí na tyto nádory. 

Děti, které byly dostatečně vystaveny slunečnímu záření měly o 40% niţší riziko vzniku 

Nehodgkinova lymfomu v porovnání s těmy, které byly vystaveny jen malé expozici 19. 
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Obr. 2: 1α,25-(OH)2D3 reguluje růst prostatických buněk 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamin D můţe ovlivnit regulaci klíčových genetických elementů buněčné 

diferenciace a proliferace a to buď vstupem 1α,25-(OH)2D3  do jádra prostatické buňky 

nebo cestou konverze 25-(OH) D3  pomocí 1α,25 - hydroxylázy v mitochondriích 17.  

 

Diabetes mellitus 

Bylo prokázáno, ţe vitamin D a kalcium fungují jako modifikátory rizika diabetu. 

Na základě observačních studií provedených na zvířatech a lidech je nedostatek vitaminu D 

a kalcia jiţ dlouho povaţován za rizikový faktor diabetu 1. typu. Nedávno však byla 

nashromáţděna data, která ukazují, ţe porušená homeostáza kalcia a vitaminu D hraje 

pravděpodobně také  roli při vývoji diabetu 2. typu 19,44.  

Severské studie prokázaly, ţe dodávání vitaminu D dětem sniţuje pravděpodobnost 

vzniku DM 1. typu. Děti ve Finsku, kterým bylo podáváno během jejich 1. roku ţivota a 

dále v průběhu následujích let 2000 IU vitaminu D3 denně, měly významně sníţené riziko 

diabetu 1. typu přibliţně o 80%. Denní příjem 1200 mg kalcia v kombinaci s 800 IU 

vitaminu D sniţuje riziko DM 2. typu o 33% 19. 

1α,25-(OH)2D3 25-(OH) D3 
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Kardiovaskulární onemocnění 

Vitamin D má dále příznivý vliv na kardiovaskulární systém. U pacientů 

s hypertenzí, kteří byli vystaveni UVB záření  3 krát týdně po dobu 3 měsíců, došlo 

k nárůstu hladiny 25–(OH) D3 v séru a krevní tlak se normalizoval 19.  

 

Schizofrenie, deprese 

Nedostatek vitaminu D je spojován s přibývajícím výskytem schizofrenie a deprese. 

Udrţování dostatku vitaminu D během uterinního a ranného ţivota vyhovuje transkripční 

aktivitě receptorů pro vitamin D v mozku a je pravděpodobně důleţité pro dobrý vývoj 

mozku a udrţení mentálních funkcí v pozdějším ţivotě 19.  

 

Imunitní systém 

Vitamin D má komplexní a výrazné účinky na imunitní systém. Uplatňuje se 

v imunitě vrozené i získané. Aktivuje tvorbu ochranných protilátek proti bakteriím a virům 

20, je velmi uţitečný v prevenci nachlazení a chřipek 21. 1,25–(OH)2 vitamin D funguje 

jako modulátor imunitního systému, zabraňuje nadměrné expresi zánětlivých cytokinů, 

reguluje míru oxidačního vzplanutí makrofágů. Ze všeho nejvíce podporuje expresi 

antimikrobiálních peptidů, které se vyskytují v neutrofilech, monocytech, NK buňkách a ve 

vnitřní epitelové vrstvě dýchacího traktu, kde mají hlavní roli v ochraně plic před infekcí. 

Deficit vitaminu D činí děti náchylné k respiračním infekcím. Bylo prokázáno, ţe výskyt 

těchto dětských virových onemocnění je redukován UV zářením a olejem z tresčích jater 

21. Vitamin D také potlačuje neţádoucí imunitní reakce, autoimunitní onemocnění a má 

význam v prevenci tuberkulózy. Observační studie prováděná v letech 1980 aţ 2006 

prokázala, ţe nízká sérová koncentrace vitaminu D je spojená s vysokým rizikem aktivní 

tuberkulózy. Klíčovým krokem patogeneze tuberkulózy je napadení makrofágů 

tuberkulózním bacilem. Vitamin D nás v tomto případě chrání tím, ţe moduluje činnost 

monocyto – makrofágového systému a sniţuje tak moţnost napadení našeho organismu 

infekčními agens 22. 
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3.2.6. Doporučený příjem vitaminu D 

 

Tab.3: Doporučené denní dávky vitaminu D 1 

vitamin D3 (mg) muži ženy 

<  50 let 0,005 0,005 

>  50 let 0,015 0,010 

těhotné ţeny   0,005 

parenterální potřeba / 24 

hod 
0,005 

 

3.2.7. Intoxikace vitaminem D 

 

Toxická koncentrace pro 25-hydroxycholekalciferol nebyla stanovena. Kritériem 

vysokého příjmu vitaminu D je hyperkalcémie. Podle doporučení zdravotnické komise 

WHO je ještě snášena horní hranice příjmu vitaminu D 2000 IU / den. Obecně platí, ţe 

dávka vitaminu D by měla být tak vysoká, aby koncentrace aktivního metabolitu kalcidiolu 

v plazmě potlačovala sekreci parathormonu příštítnými tělísky. Dávka vitaminu D 40 000 

IU za den vyvolá u dětí od 1 do 4 měsíců intoxikaci. U dospělých jsou popsány toxické 

účinky po několika měsících uţívání  100 000 IU vitaminu D denně 13. 

3.2.8. Klinické studie o vitaminu D  

 

Do současné doby byly provedeny desítky klinických studií o vitaminu D. Zabývaly 

se optimálním příjmem, formami příjmu a nutností podávání vitaminu D nebo jeho 

analogů.  

Prakticky veškeré klinické studie prokazují, ţe dávka 400 IU vitaminu D3 za den je 

nedostatečná, naopak 800 IU za den je dávka dostatečná. Dále byla prokázána 
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 nedostatečná účinnost podáváni vitaminu D2 jako prevence non-vertebrálních fraktur. U 

starších lidí se osvědčilo podávání analogu vitaminu D (-kalcidiolu), při němţ byla 

prokázána niţší incidence non-vertebrálních fraktur a niţší výskyt pádů 13. 

 

3.2.9. Možná úskalí analýzy vitaminů v biologických materiálech 

 

Většina vitaminů je velmi citlivá na nejrůznější fyzikální a chemické vlivy. 

Specifikem analýzy vitaminů je podmínka vyrovnání se s řádově niţšími stanovovanými 

koncentracemi ve srovnání s rutinně kvantifikovanými analyty 1, 23.  

Tab.4: Plazmatické koncentrace metabolitů vitaminu D 13,24 

vitamin  koncentrace v plazmě 

25-(OH) D3 
léto (dospělí) 50 - 300 nmol/l 

zima (dospělí) 25 - 125 nmol/l 

1,25-(OH)2  D3 
děti 0,075 - 0,175 nmol/l 

dospělí 0,050 - 0,200 nmol/l 

24,25-(OH)2 D3 
za normálních okolností 10krát menší 

neţ koncentrace 25-(OH) D3 

 

Stanovovaná koncentrační úroveň je rozhodujícím a limitujícím ukazatelem pro 

dosaţení přesnosti a porovnatelnosti naměřených hodnot. Pro velmi nízké koncentrační 

úrovně nelze očekávat zázračnou přesnost měření. Extrémně nízké koncentrace kladou 

vysoké nároky na instrumentaci. Postupy v analýzách vitaminů jsou často směřovány 

k separačním technikám, zejména proto, ţe tyto metody jsou schopny rozdělit a 

identifikovat v jedné analýze řadu vitaminů a vitamerů. Dominuje kapalinová 

chromatografie. V analýzách vitaminů nabývá v poslední době velkého významu 

automatizace, zejména pro rychlou dostupnost výsledků a pro moţnost zpracování větších 

sérií vzorků. Zde pak hlavní roli mají imunochemické metody. 

Pro klinické pouţití měření koncentrace stopových prvků a vitaminů v biologických 

materiálech je důleţitým předpokladem  srovnatelnost výsledků, která zajistí ekvivalentní 



 29 

 

 klinické hodnocení. Podmínkou srovnatelnosti je návaznost měření, která se realizuje 

pouţíváním certifikovaných referenčních materiálů ke kalibraci měření. V rutinních 

laboratořích se obvykle nepředpokládá přímé pouţití certifikovaných referenčních 

materiálů pro jejich ekonomickou nedostupnost.  

Současným problémem je dlouhodobý nedostatek referenčních materiálů a metod 

pro měření vitaminů v biologických matricích. Pro měření stopových prvků je situace 

podstatně příznivější 1, 23. 

 

3.2.10. Možnosti stanovení vitaminu D 

 

Hlavní strategie pro stanovení koncentrace vitaminu D je jeho purifikace ze séra, 

která dovolí jeho přímé stanovení pomocí HPLC nebo jiných metod. Protoţe je vitamin D 

rozpustný v tucích, musí být ze séra extrahován organickým rozpouštědlem jako je hexan, 

ethylether, methylenchlorid nebo ethylacetát. Detekuje se při vlnových délkách 254 nebo 

265 nm, coţ dovolí kvantifikovat obsah vitaminu D2 i vitaminu D3 24. SPE umoţňuje 

odstranit interferující lipidy a předseparovat frakce metabolitů vitaminu D 1.  

 

Vitamin D je nejčastěji stanovován následujícími metodami 42:  

 RIA (DiaSorin) – radioizotopová imunoanalýza 

 HPLC (Bio-Rad, BRD) – vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 ELISA (Biomedica GmbH, Rakousko) – enzymová imunoanalýza 

 

Referenčí intervaly metabolitů vitaminu D (sérum, plazma) 42: 

 25-(OH) D3: 25-150 nmol/l 

 1,25-(OH)2 D3: 48-182 pmol/l 

3.2.10.1. Chemické metody 

Přímé UV – VIS spektrofotometrické stanovení vitaminu D je limitováno 

koncentrací a čistotou vzorku, který nesmí obsahovat další vitaminy rozpustné v tucích. 
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V jedné ze starších fotometrických metod, kdy byla hodnocena absorbance (500 nm) 

barevného produktu reakce mezi vitaminem D a chloridem antimonitým. Při této reakci 

interferuje především přítomnost vitaminu A. Fotometrické a fluorimetrické metody nejsou 

dostatečně citlivé a specifické 1. 

 

3.2.10.2. Chromatografické metody 

TLC (tenkovrstvá chromatografie) nebo HPTLC (vysokoúčinná tenkovrstvá 

chromatografie) mohou být pouţity jako levnější alternativa kapalinové chromatografie 

zejména pro fázi čištění a předseparaci extraktů vzorků před další chromatografickou nebo 

ligandovou analýzou. Pouţití TLC pro přípravu vzorků je postupně nahrazováno LC 

(kapalinovou chromatografií) s pouţitím SPE kolonek.  

Stanovení vitaminu D pomocí GC (plynové chromatografie) je spojeno s řadou 

nepříjemných fenoménů – např. adsorbce na kolonu, dehydratace 25-hydroxyderivátů, 

tepelná degradace apod. Preventivním řešením bývá derivatizace vyuţívající acylchloridy 

nebo acylanhydridy. Úspěšné je spojení GC/MS 1.  

LC, HPLC (kapalinová chromatografie) separuje metabolity vitaminu D podle 

počtu a pozic hydroxylových skupin v molekule. Pouţívají se normální nebo polárně 

vázené fáze (nitro-, kyano-) obvykle s binárními mobilními fázemi směsi hexanu a 2-

propanolu. V dokonalejších aplikacích se objevují ternární systémy mobilních fází 

s dichlormethanem jako třetí sloţkou. Reverzní stacionární fáze s mobilními fázemi 

obsahujícími vodu-methanol nebo vodu-acetonitril jsou pro separaci obou vitaminů a jejich 

25-hydroxyderivátů úspěšnější, ale za cenu niţší selektivity pro separaci 

dihydroxylovaných metabolitů. Detekce je obvykle UV v oblasti absorbčního maxima 264 

nm 1. 

3.2.10.3. Imunochemické metody 

Pro stanovení metabolitů vitaminu D v biologických vzorcích se pouţívají 

kompetetivní radioligandové metody. Klíčovou roli v těchto postupech sehrává vitamin D 

vázající protein z krve nebo specifické receptorové tkáně. Jsou pouţívány ovčí nebo králičí  



 31 

 

protilátky. Postupy stanovení kalcidiolu a kalcitriolu v lidských vzocích plazmy jsou 

prováděny diagnostickými soupravami na principu kompetetivních protein – vázajících 

stanovení. Přestoţe jsou trvale diskutovány otázky přesnosti stanovení a moţnosti 

interferencí, jsou tyto soupravy klinicky pouţitelné a dostatečně citlivé 1. 

Jako příklad imunochemické metody lze uvést kvantitativní stanovení 1,25 – 

dihydroxyvitaminu D v séru nebo v EDTA plazmě metodou RIA (radioizotopová 

imunoanalýza) od výrobce DiaSorin. Toto stanovení se vyuţívá zejména u pacientů 

s ledvinovým onemocněním ke zhodnocení nedostatku tohoto metabolitu v organismu 25.  

Princip RIA : Metoda vyuţívá značení antigenů radioaktivním izotopem, nejčastěji 

jódem - (
125

I). Detekovaná látka antigenního charakteru (např. vitamin, hormon) reaguje 

s definovaným mnoţstvím protilátek. K této reakční směsi se přidá známé mnoţství 

stanovovaného antigenu, který je značen radioizotopem. Značený a neznačený antigen 

spolu soupeří o vazebná místa na protilátkách. Z míry kompetice lze stanovit koncentraci 

analyzované substance 26. 

DiaSorin stanovení 1,25-(OH)2 D3 je zaloţeno na dvoukrokové metodě. Prvním 

krokem je extrakce a přečištění metabolitů vitaminu D ze séra nebo plazmy pomocí C18OH 

cartridge. Druhým krokem je kompetetivní RIA stanovení. Je vyuţívána polyklonální 

protilátka, která je specifická pro 1,25-(OH)2 D3 a 1,25-(OH)2 D2.Vzorek, protilátka a tracer 

se inkubují 2 hodiny při pokojové teplotě (20-25°C). Fázová separace se provádí po 20-ti 

minutové inkubaci s druhou protilátkou při teplotě 20-25°C. Po odstředění a odebrání 

supernatantu se změří navázaná aktivita ve sraţenině. Výsledky jsou vypočítány 

z kalibrační křivky sestrojené pomocí standardů o známé koncentraci. Koncentrace 1,25-

(OH)2 D je uváděna v pg/ml 25. 

3.2.10.4. Enzymové metody 

Enzymové metody se uplatňují hlavně při stanovení aktuálního stavu saturace 

organismu vitaminy, tyto postupy vyuţívají funkce koenzymů. Aktivita vitamin-

dependentního enzymu je interpretována jako stav vitaminu v organismu. Obvykle se 

stanovuje aktivita enzymu s a bez aktivace přídavkem koenzymu. Aktivita je sledována 

měřením změn koncentrace substrátů nebo produktů reakcí. Řada těchto metod se provádí z  
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plné krve nebo v erytrocytech, mohou být aplikovány na automatických analyzátorech. 

Nevýhodou je komplikovaná standardizace, nestabilita enzymů během skladování a 

interference 1,24. 

 

3.3. VITAMIN A 

 

3.3.1. Struktura a chemické vlastnosti vitaminu A 

 

Vitamin A neboli retinol patří do skupiny vitaminů rozpustných v tucích 3. 

Molekula retinolu obsahuje beta – jonový kruh a pět konjugovaných dvojných vazeb, z 

nichţ čtyři jsou v postranním řetězci a ty mohou vytvářet příslušné cis, trans – izomery. 

Z nich jsou jen dva biologicky účinné a to all–trans a 13–cis, trans izomer. Strukturně je 

vitamin A blízký karotenoidům a můţe z nich vznikat v organismu. Beta – karoten je 

provitaminem vitaminu A. Retinol vytváří ţluté jehlicovité krystaly mastného vzhledu, je 

nerozpustný ve vodě a glycerolu, rozpustný v absolutním ethanolu, methanolu, 

chloroformu, étherech a tucích 1. 

vitamin A (retinol)   27 

 

3.3.2. Zdroje vitaminu A  

 

Potravou přijímáme jak vitamin A, tak karotenoidy. Vitamin A je obsaţen 

v ţivočišných potravinách, zatímco karotenoidy se vyskytují v potravinách rostlinného 

původu 1,3.  



 33 

 

Tab.5: Zdroje vitaminu A a karotenoidů 1 

zdroje 

vitaminu A 
zdroje karotenoidů 

játra ţlutá a oranţová zelenina 

mléčné produkty 
sušené meruňky 

tučné ryby 

vaječný ţloutek listová zelenina 

 

3.3.3. Absorbce a transport vitaminu A  

 

Vstřebávání vitaminu A a karotenoidů probíhá v duodenu. Estery retinolu 

rozpuštěné v tucích potravy jsou hydrolyzovány ve střevní stěně na retinol, který je 

absorbován do střevního epitelu, kde vznikají dvě molekuly retinalaldehydu (retinalu). Ten 

je následně ve střevní sliznici redukován na retinol, pouze malá část je oxidována na 

kyselinu retinovou. Většina retinolu je reesterifikována s mastnými kyselinami (převáţně 

palmitovou) a vestavěna do chylomikronů v lymfě, které následně ústí do krevního oběhu. 

Vitamin A cirkuluje v plazmě vázaný na specifickou bílkovinu RBP = retinol binding 

protein (retinol vázající protein). Karotenoidy cirkulují vázané na LDL a HDL. Zbytky 

chylomiker obsahující estery retinolu se dostávají do jater, kde se ukládají v lipocytech. 

Z celkového mnoţství vitaminu A je 80 – 90% skladováno v játrech 1. 
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3.3.4. Biologické účinky vitaminu A 

 

Tab.6: Účinky retinolu na lidský organismus 1,3 

retinol má velký význam v mechanizmu vidění - ovlivňuje metabolismus 

rodopsinu, coţ je prekurzor fotosenzitivních pigmentů oční sítnice 

působí na diferenciaci a růst epitelových buněk sliznice 

ovlivňuje diferenciaci kožních a krvetvorných buněk 

je nezbytný pro udržení stability biologických membrán 

je nezbytný pro diferenciaci a zrání pohlavních buněk a pro vývoj plodu 

zasahuje do syntézy bílkovin, nukleových kyselin a lipoproteinů 

má mírné antioxidační vlastnosti - podstata jeho působení je tzv. zhášení 

(quenching) singletového molekulárního kyslíku (1O2), coţ je velmi 

reaktivní agens o vysoké energii, můţe reagovat s biomolekulami a tak 

poškodit tkáně, toto poškození můţe být zpomaleno právě "zhášecí" 

aktivitou vitaminu A 

 

3.3.5. Projevy nedostatku vitaminu A 

 

Nedostatek vitaminu A se nejprve projeví na kůţi a sliznicích. Kůţe je suchá, 

olupuje se, vzniká hyperkeratóza a akne vulgaris. Dochází k rohovatění folikulů vlasů, 

vlasy jsou suché a objevuje se jejich zvýšená lámavost. Na oku se objevuje xeroftalmie – 

tzn. záněty víček a spojivky, deformace a prorůstání rohovky, v konečném stádiu můţe 

dojít aţ k oslepnutí. Dále je zpomaleno hojení ran, zvyšuje se moţnost vzniku zubního 

kazu, u dětí můţe dojít ke zpomalení růstu. Dochází k poruchám imunity (k narušení 

aktivity T – lymfocytů) a zvyšuje se tak riziko vzniku infekce 1,3. 
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3.3.6. Doporučený příjem vitaminu A 

 

Tab.7: Doporučené denní dávky vitaminu A 1 

vitamin A (mg) muži ženy 

  1,00 0,80 

těhotné ţeny (od 4. měsíce)   1,10 

senioři 1,50 

parenterální potřeba / 24 

hodin 
1,00 

 

3.3.7. Toxické působení vitaminu A 

 

Toxicky působí dávky překračující 20krát doporučenou normu pro děti a 100krát 

normu pro dospělé. Vysoké dávky vitaminu A u těhotných ţen působí teratogenně – tzn. 

mohou vyvolat vrozené vývojové vady plodu, můţe dojít i k potratu. Projevy toxických 

účinků vysokých dávek vitaminu A jsou např. alopecie, bolesti hlavy, hepatomegalie, 

poruchy kostí a jiné 1. 

Jako příklad bývá v literatuře uváděna hypervitaminóza u polárníků, kteří 

zkonzumováním jater medvědů a tuleňů získali jednorázově dávku vitaminu okolo 500 mg, 

takţe je postihly silné bolesti hlavy, závratě, zvracení, podráţděnost nebo naopak ospalost. 

Následovalo olupování kůţe po celém těle, ale pokud nepoţívali játra dále, příznaky rychle 

odezněly 3. 

Zatímco při přívodu vysokých dávek vitaminu A můţe dojít k intoxikaci organismu, 

zvýšený přísun beta-karotenu k intoxikaci nevede 1. 

3.3.8. Metody stanovení vitaminu A 

 

Při stanovení je potřeba pamatovat na fotocitlivost tohoto vitaminu. Veškerá 
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 manipulace se vzorky by měla být prováděna bez vlivu UV záření. Před vlastním 

stanovením vitaminu A se velmi často vyuţívá předseparačních postupů čištění na pevné 

fázi (SPE) s jednorázovými komerčně dodávanými SPE kolonami. Nové perspektivy 

v přípravě vzorku nabízí SFE (superkritická fluidní extrakce), která umoţňuje pracovat při 

nízkých teplotách, vzorek je navíc extrahován v inertní atmosféře bez přístupu světla 1.  

Vitamin A je nejčastěji stanovován vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 

42. 

Referenčí interval vitaminu A (sérum, plazma) 42: 

 retinol: 1,05-3,32 mol/l 

 

3.3.8.1. Chemické metody 

Bioassay techniky jsou zdlouhavé a obsolentní. Fotometrické a fluorimetrické 

postupy (barevné reakce s chloridem antimonitým nebo trifluoroctovou kyselinou) nejsou 

dostatečně citlivé a specifické 1. 

3.3.8.2. Chromatografické metody 

TLC je vyuţívána jen ojediněle. HPTLC ve spojení se skenovacím denzitometrem 

můţe být pouţita alternativně, tato aplikace není ale příliš častá. 

Nestabilita konjugovaných nenasycených sloučenin jako je  retinol a retinylestery a 

také jejich moţná degradace na koloně jsou zásadním argumentem proti pouţívání GC pro 

stanovení vitaminu A. Analýza pomocí GC je reálná při pouţití kapilárních kolon. 

Perspektivní je také spojení GC-MS 1.   

Pokud je cílem analýzy separovat a kvantifikovat jednotlivé izomery vitaminu A, je 

HPLC nejjednodušší cestou k tomuto cíli. Lze pouţít UV detekci, fluorescenční detekci i 

elektrochemickou detekci. Obvykle se kolony plní reverzní fází (C18 nebo C8). Mobilní 

fáze mají řadu variant, obsahují zejména směsi methanolu nebo acetonitrilu s vodou. 

Spojení LC-MS je také vhodné pro analýzy vitaminu A i jeho metabolitů 1. 
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3.4. VITAMIN E 
 

3.4.1. Struktura a chemické vlastnosti vitaminu E 

 

Vitamin E zahrnuje skupinu látek, které jsou sloţeny z chromanového jádra a 

postranního řetězce s jednou aţ třemi methylovými skupinami. Pokud je postranní řetězec 

nasycený, jedná se o tokoferoly. Naproti tomu tokotrienoly mají postranní řetězec 

částečně nasycený. Nejvyšší biologickou aktivitou se vyznačuje -tokoferol. Všechny 

deriváty vitaminu E mají silné redukční vlastnosti, jsou relativně stabilní i při zvýšené 

teplotě a v alkalickém prostředí 1. 

3.4.2. Zdroje vitaminu E 

 

Tab.8: Zdroje vitaminu E 1,3 

Rostlinné zdroje vitaminu 

E 
Živočišné zdroje vitaminu E 

rostlinné oleje 

(slunečnicový, řepkový) vejce 

jádra ořechů 

kukuřice 
játra 

hrášek 

pšeničné klíčky 
ostatní vnitřnosti 

mák 

 

3.4.3. Absorbce a transport vitaminu E 

 

Vitamin E se resorbuje v tenkém střevě, nejdříve se stává součástí chylomiker, 

odtud je přenesen do tkání, které obsahují lipoproteinové lipázy. Zbytky chylomiker se 

dostávají do jaterní tkáně. Po vazbě na VLDL je pak -tokoferol transportován z jater do 

tkání 1. 
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3.4.4. Biologické účinky vitaminu E 

 

Tab.9: Význam a účinky vitaminu D a jeho metabolitů 1,3 

intracelulární 

antioxidant 

brání počáteční tvorbě radikálů 

minimalizuje formování sekundárních radikálů 

přeměnou peroxylových radikálů na 

hydroperoxidy, které jsou odstraněny 

gluthationperoxidázou 

inhibuje mutageny v gastrointestinálním traktu 

podílí se na udrţení membránové integrity normálních neurologických 

struktur 

chrání erytrocyty před hemolýzou 

uplatňuje se v buněčných signálních dráhách 

 

3.4.5. Projevy nedostatku vitaminu E 

 

Nedostatek vitaminu  E se můţe projevit jako hemolytická anémie, sníţená 

ţivotnost erytrocytů a zvýšená agregabilita trombocytů. Vznikají periferní neuropatie díky 

poškození nervů volnými radikály. Objevují se poruchy metabolismu nervstva, svalů a 

poruchy kapilární permeability. Deficit -tokoferolu má také za následek zvýšenou 

koncentraci lipoperoxidů, coţ vede k poškození buněčné membrány a následné buněčné 

smrti 1,3. 
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3.4.6. Doporučený příjem vitaminu E 

 

Tab.10: Doporučené denní dávky vitaminu D 1 

vitamin E, tokoferoly (mg) muži ženy 

<  50 let 10 8 aţ 10 

>  50 let 15 15 

těhotné ţeny   13 

parenterální potřeba / 24 hod 10 

 

3.4.7. Toxické působení vitaminu E 

 

V porovnání s vitaminem A a D je E -tokoferol mnohem méně toxický. Přímá 

toxicita není popisována, pouze se objevují neţádoucí účinky jako např. gastrointestinální 

potíţe, únava, bolesti hlavy, svalová slabost. Předávkování u těhotných ţen můţe vyvolat 

poškození plodu 1,3.  

3.4.8. Možnosti stanovení vitaminu E 

 

Pro izolaci vitaminu E z biologické matrice se pouţívají standardní extrakční 

metody. Důleţité je zajistit vzorek před zpracováním přídavkem antioxidantů bránících 

působení vzdušného kyslíku (např. pyrogalol, kyselina askorbová). Při izolaci tokoferolů se 

uplatňuje LLE (liquid-liquid extraction) a také SPE (solid-phase extraction). 

Vitamin E je nejčastěji stanovován vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 42. 

Referenčí interval vitaminu E (sérum, plazma) 42: 

 -tokoferol: 19-35 mol/l 
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3.4.8.1. Chemické metody 

Přímá UV spektrofotometrie je vhodná pouze v čistých vzorcích (např. 

farmaceutické produkty). Fotometrické postupy nejsou dostatečně citlivé a specifické, 

vyuţívají např. redukci Fe
3+

 na Fe
2+

 tokoferoly. Při těchto postupech interferují 

karotenoidy, steroly, takţe jejich odstranění předseparačním krokem je nezbytné 1. 

 

3.4.8.2. Chromatografické metody 

TLC měla historicky významné postavení ve stanovení vitaminu E jako čistící 

předseparační krok s následným krokem fotometrické metody měření nebo pouţití plynové 

chromatografie. Tato separace měla vypracovaný systém vyvíjecích soustav jak pro 

jednorozměrnou tak pro dvourozměrnou TLC. Pro kvantitativní hodnocení po HPTLC je 

vhodné spojení se skenovacím denzitometrem 1.  . 

Pouţití kapilárních kolon v GC (plynové chromatografii) umoţňuje separovat β a  

tokoferoly a připouští přítomnost cholesterolu v biologickém extraktu. Po úvodní úpravě 

vzorku pomocí SPE je GC schopna řešit dělení všech osmi diastereoizomerů -tokoferolu. 

V rutinních analýzách se pouţívá převáţně plamenově ionizační detektor. Významné pro 

analýzu vitaminu E je i spojení GC-MS 1.  

HPLC je v analýze vitaminu E nejčastější. Výhoda pouţití systémů s normálními 

fázemi je jejich kompatibilita s extrakty v nepolárních rozpouštědlech. Ve většině 

biologických vzorků (plazma, sérum, tkáně) je obvykle vyuţíván systém s reverzní fází. 

Mobilní fáze obvykle obsahuje methanol s malým obsahem vody nebo některých 

modifikátorů. Biologické extrakty do nepolárních rozpouštědel jsou odpařovány v inertní 

atmosféře a odparky rozpuštěny v malém objemu mobilní fáze těsně před nástřikem na 

kolonu. Nejvyšší citlivosti se v rutinních postupech dosahuje pouţitím fluorimetrické nebo 

elektrochemické detekce. Instrumentace a zejména moţnosti programovatelných podmínek 

detekce umoţňují v jedné analýze současně stanovit vitaminy A, E a karotenoidy během 

deseti minut 1. 
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3.5. ÚVODEM O EXTRAKCI 

 

3.5.1. Definice extrakce 

 

Extrakce je separační metoda, při které dochází k přechodu sloţky směsi fázovým 

rozhraním z jedné fáze (plyn, kapalina, pevná látka) do druhé fáze (kapalina, pevná látka). 

28,29, 30. Cílem extrakce je selektivní aţ specifické oddělení analytu od ostatních sloţek, 

nebo naopak oddělení rušících látek od analytu. Dále pak zakoncentrování analytu, který je 

v původním vzorku často přítomný v nízké koncentraci 28. 

 

3.5.2. Klasifikace extrakce 

 

3.5.2.1. Podle způsobu provedení 

Podle způsobu provedení dělíme extrakce na:  

jednostupňové – jsou zaloţeny na ustavení jediné rovnováhy mezi fázemi, (př. roztřepání 

v dělící nálevce) 

mnohostupňové – proces ustanovení rovnováhy se mnohokrát opakuje v oddělených 

krocích, (př. několikanásobné roztřepání v dělící nálevce) 

kontinuální – jsou zaloţeny na ustavení mnoha rovnováh, během extrakce jsou nemísitelné 

fáze trvale ve styku a v protiproudém pohybu (př. extrakce v Soxhletově extraktoru) 

28,37. 

3.5.2.2. Podle skupenství zúčastněných fází 

Podle skupenství zúčastněných fází, rozlišujeme tři základní skupiny extrakcí: 

Solid-liquid extraction, (SLE) – pevná fáze/ kapalina 

Analyt je adsorbován z kapalného vzorku na tuhý sorbent, ze kterého je uvolněn teplem 

nebo vymytím vhodným roztokem, poţadované sloţky jsou selektivně zachyceny na  
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povrchu sorbentu. Do této skupiny řadíme: Solid-phase extraction (SPE) – extrakce na 

tuhou fázi, Solid-phase mikroextraction (SPME) – mikroextrakce na tuhou fázi,  Stir bar 

sorptive extraction (SBSE) – extrakce na míchadlech 

Liquid-liquid extraction, (LLE) – kapalina/ kapalina 

Tento způsob extrakce je zaloţený na ustavení rozdělovací rovnováhy v soustavě dvou 

vzájemně nemísitelných kapalin. Analyzovaná sloţka přechází do rozpouštědla, ve kterém 

je více rozpustná. Extrahovanou látku je nutné zachovat v neionizovaném 

(elektroneutrálním) stavu. 

Gas-liquid extraction,(GLE) – plyn/ kapalina 

Těkavý analyt je převeden z roztoku vzorku do plynné fáze. Této moţnosti se vyuţívá 

v plynové chromatografii pro nakoncentrování těkavých sloţek vzorku 28,30,37. 

Nejpouţívanější typy extrakcí jsou extrakce kapalnou a  tuhou fází (LLE a SPE). 

Extrakce tuhou fází v dnešní době postupně vytlačuje a nahrazuje extrakci kapalinou.  

 

3.5.3. Liquid – liquid extrakce, LLE  (extrakce z kapaliny do 

kapaliny) 

 

3.5.3.1. Princip LLE 

Jedná se o separační metodu, která je zaloţená  na přenosu látky z jedné kapalné 

fáze do druhé kapalné fáze. Obě tyto fáze jsou přitom vzájemně nemísitelné. Stanovovaná 

sloţka se obvykle převádí z vodné polární fáze do organického nepolárního rozpouštědla 

29. 

3.5.3.2. Účinnost extrakce 

S účinností extrakce souvisí rozdělovací poměr D. 

D = c (A)org / c (B)vod 

D – rozdělovací poměr 

c (A)org – celková látková koncentrace sloţky v organickém rozpouštědle 
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c (B)vod – celková látková koncentrace sloţky ve vodě 29,30. 

Účinnost extrakce definujeme jako procentuální podíl látky E (%), který se 

vyextrahoval do organické fáze, jde o tzv. procentuální výtěžek extrakce E (%).  

E (%) = 100 x D / D + (Vvod / Vorg) 

D – rozdělovací poměr 

Vvod – objem vodné fáze 

Vorg – objem organické fáze 

Čím je Vorg větší, tím je extrakce účinnější. Účinnost jedné extrakce roste 

s hodnotou rozdělovací konstanty a s klesajícím poměrem Vvod/Vorg 28,30. 

Pro opakované extrakce platí, ţe účinnější je dvojnásobná extrakce vţdy 

s polovičním objemem organické fáze. Zvětšení účinnosti lze docílit opakovanou extrakcí 

vodné fáze menším mnoţstvím organické fáze a spojením výsledných extraktů 28. 

 

3.5.3.3. Vytvoření extrahovatelné formy analytu 

Při extrakci by měla polarita rozpouštědla přibliţně odpovídat polaritě extrahované 

látky.  

Polární organické látky se extrahují do vhodných organických rozpouštědel, která 

jsou však často mísitelná s vodou, coţ ztěţuje proces extrakce. Organickou polární látku je 

tedy nutno převést do lépe extrahovatelné formy. K tomu se pouţívají vedlejší asociační 

reakce (dimerizace, polymerace), disociační děje a chemické reakce. 

Nepolární organické látky extrahujeme nepolárními rozpouštědly, která jsou 

s vodou málo mísitelná.  

Anorganické ionty nepřecházejí do nepolárních rozpouštědel, proto je nutné je 

převést chemickou reakcí na nepolární komplexy, které vznikají reakcí s vhodným 

chelatačním činidlem. Pokud je vzniklý chelát nenabitý, je přímo extrahován do organické 

fáze, pokud je však nabitý, musí být asociován s opačně nabitým iontem, vzniká pak  
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iontový pár, který jiţ lze extrahovat do organické fáze 28,30. 

3.5.4. Solid – phase extraction, SPE (extrakce na tuhou fázi)  

 

3.5.4.1. Princip SPE 

Solid – phase extraction neboli extrakce na tuhou fázi (dále jen SPE) je technika 

přípravy vzorku, jejíţ význam neustále roste 31. Při SPE se dostává do kontaktu kapalná 

analyzovaná směs s pevnou fází – sorbentem, na jehoţ povrch je analyt selektivně navázán. 

K vymytí analytu se dále pouţívají vhodná rozpouštědla 32. 

SPE je zaloţena na stejném separačním mechanismu jako vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie. Během extrakce mezi sebou soupeří interakce sorbentu, rozpouštědla a 

funkčních skupin vzorku 33,34. Jedná se o následující interakce: 

 van der Waalsovy síly („nepolární“ interakce) 

 vodíkové vazby a interakce dipól-dipól („polární“ interakce) 

 kation-aniontové interakce (elektrostatické přitaţlivé síly mezi opačně nabitými 

ionty) 30. 

Cílem je selektivní aţ specifické oddělení analytu od ostatních sloţek nebo naopak 

oddělení rušících látek od analytu 28.  

 

Oba výše uvedené mechanismy oddělení znázorňují následující schémata: 

Obr. 3: Vysvětlivky k obrázkům 4 a 5 35 
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Obr. 4: Vymytí nečistot slabým rozpouštědlem 35 
 

 

Analyt a nečistoty jsou zadrţovány při průchodu vzorku na SPE koloně. Nečistoty 

jsou odstraněny z kolony promývacím roztokem, který je dostatečně silný, aby je vymyl, 

ale je slabý na to, aby mohl vymýt analyt. Ten zůstává navázán na povrchu sorbentu 35. 

Obr. 5: Vymytí analytu silným rozpouštědlem 35 
 

 

Analyt je eluován ze sorbentu silným rozpouštědlem, zatímco nečistoty zůstávají 

zychyceny. 

3.5.4.2. Proč provádíme přípravu vzorku? 

Základní sloţky vzorku jsou: matrice, analyty a interferující látky.  
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Matrice je „tělo“ vzorku, od kterého chceme oddělit 

analyty.  

Analyt je sloţka vzorku, kterou se snaţíme extrahovat.  

Interferující látky jsou rušivé sloţky vzorku, které 

musí být separovány od analytu, aby došlo 

k efektivnímu vyčištění vzorku. 

Je často nezbytné izolovat specifické sloţky vzorku pro kvalitativní a kvantitativní 

analýzu. Efektivní technika přípravy vzorku by měla odstranit interference, zakoncentrovat 

analyty pro dosaţení vyšší citlivosti, nebo upravit vzorek pro docílení kompatibility 

s dalším analytickým postupem. Pokud nezískáme čistý vzorek, jsou analytické výsledky 

často bezvýznamné. Příprava vzorku je tedy velmi důleţitá a rozhodující pro úspěšnou 

analýzu 33,34. 

 

3.5.4.3. Srovnání výhod a nevýhod SPE v porovnání s LLE 

Tab.11: Výhody a nevýhody SPE 28,37 

Výhody SPE 

pracuje s menšími objemy vzorků  je více bezpečná 

jednoduché provedení 

je rychlejší a levnější   dochází ke sníţení spotřeby organických 

rozpouštědel 

selektivitu lze změnit volbou stacionární fáze (sorbentu) 

snadná automatizace 

Nevýhody SPE 

pro některé specifické izolace nejsou zatím na trhu vhodné SPE kolonky 

(jejich nabídka se však neustále zvětšuje) 

můţe dojít k ucpání kolonky 
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Tab.12: Nevýhody LLE 28,37 

Nevýhody LLE 

pracuje s vyššími objemy organických 

rozpouštědel 

obtíţnější provedení 

časově náročná 

pouţívaná rozpouštědla jsou často toxická 

a hořlavá 

 

3.5.4.4. SPE instrumentace 

 SPE kolonky 

Kolonky mají tvar injekční stříkačky bez pohyblivého pístu, mohou být plastové 

nebo skleněné. Plní se různým mnoţstvím povrchově modifikovaného sorbentu, který je 

tvořen částicemi různé velikosti. Kaţdá kolonka je charakterizována několika parametry: 

typ pevné fáze, objem kolonky, maximální průtoková rychlost, kapacita, minimální eluční 

objem a materiál kolonky. 

Obr. 6: SPE kolonky se sorbentem 31  
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Sorbent můţe být do extrakčních kolonek vpraven manuálně, v suchém stavu, nebo 

ve formě suspenze, kdy se plní nebo vlije do rezervoáru injekční stříkačky. Kolonky jsou 

vyrobeny pro jednorázové pouţití, nebo mohou mít vyměnitelné náplně (patrony kolonek), 

obsahující různá mnoţství pevné fáze. Mnoţství naneseného sorbentu uvnitř kolonek se 

pohybuje v rozmezí 30 mg aţ 20 g a objemy rezervoárů se pohybují od 1 ml do 60 ml. 

Větší objemy kapalných vzorků je moţné zpracovat pomocí speciálních nástavců. Tvary 

kolonek se mohou lišit v závislosti na pojetí výrobce, také způsoby vedení vzorku na 

kolony jsou různé. Roztoky mohou být protlačeny kolonou za pouţití vakua. Speciální 

zařízení nabízí moţnost zpracování kolem 12-24 vzorků současně 28,32. 

 Extrakční disky 

Extrakční disky jsou zatím nejnovější, moderní sorbenty pro SPE. Jsou tvořeny 

tenkou membránou z teflonu a příslušného modifikovaného sorbentu. Výhody extrakčních 

disků jsou: 

 není omezena průtoková rychlost 

 k zakoncentrování vzorku dochází ve velmi úzké zóně membrány 

 k eluci stačí řádově µl rozpouštědla, a proto odpadá odpařování nadbytečného 

rozpouštědla před chromatografickou analýzou 

 moţnost pouţití několika (aţ desítek) disků současně, zkracuje dobu potřebnou k přípravě 

vzorků 28. 

Obr. 7: Extrakční disky 31  
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3.5.4.5. SPE sorbenty 

Chemicky vázané pevné fáze pouţívané při SPE jsou podobné chemicky vázaným 

stacionárním fázím v kapalinové chromatografii. Liší se zejména rozměrem silikagelových 

částic, které tvoří základ sorbentu. Pro SPE jsou běţné částice o průměru 30 aţ 60 µm, 

zatímco pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii se pouţívají silikagelové sorbenty 

o průměru 3 aţ 10 µm. Větší průměr částic v SPE umoţňuje pracovat při nízkém podtlaku 

nebo přetlaku 31,32.  

Chemicky vázané fáze na silikagel jsou syntetizovány reakcí povrchových 

silanolových skupin s chloralkyl- nebo alkoxysilany 32. 

 

Obr. 8: Reakce silanu s jednou, dvěma či třemi silanolovými funkčími skupinami 32  
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R = alkyl

Si R

R

R
 

 

Si OH

O

Si OH

+

X

Si

R

X R

Si O

O

Si O

Si

R

R
X = Cl, OCH3, OC2H5

R = alkyl

 

 



 50 

 

 

Si OH

O

Si OH

+

X

Si

R

X X

Si O

O

Si O

Si

X

R

Si O

O

Si O

Si

X

R

+

X

Si

R

X X

H2O Si O

O

Si O

Si

O

R

Si O

R

O

Si O

R

O

 

Reakce s jednou funkční skupinou vedou ke vzniku jednovrstevných materiálů, 

zatímco reakcemi se dvěma nebo třemi funkčními skupinami vznikají polymerní vrstvy 

sorbentu. Během syntézy se nedaří pokrýt celý povrch silikagelu alkylovými řetězci. Na 

povrchu zůstávají volná silanolová seskupení, která se spoluúčastní na výsledných 

vlastnostech sorbentu a mohou způsobit neţádoucí interakce s některými sloţkami vzorku. 

Jde o neuzavřený sorbent = „non endcapped“ sorbent. Aby bylo zamezeno nechtěným 

interakcím, jsou některé pevné fáze „endcappovány“, tzn. ţe jsou vhodným způsobem 

maskovány silanolové skupiny. V tomto případě vzniká uzavřený sorbent = „endcapped“ 

sorbent. Maskovací reakce zbylých silanolových skupin se provádí s trimethylchlorsilanem 

30,32.  
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Obr. 9: Maskování koncových silanolových skupin trimethylchlorsilanem 32  
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V SPE se pouţívají tři základní skupiny sorbentů: nepolární, polární, iontově-

výměnné. Analogicky jako u HPLC se rozlišují dva způsoby provedení SPE: na 

obrácených fázích, kdy nepolární sorbent váţe sloučeniny z polárního média a na 

normálních fázích, pokud spolu reaguje polární sorbent a nepolární rozpouštědlo. Vedle 

výše uvedených tří základních skupin sorbentů, existují také fáze se smíšenou funkcí, které 

nabízí jak polární, tak iontově-výměnnou adsorpci. Poměrně široké spektrum v současnosti 

komerčně dostupných sorbentů tedy umoţňuje značně selektivní extrakce 32.  

 

3.5.4.6. Praktický postup SPE 

 

 Předúprava kolonky 

Úprava sorbentu kolonky zahrnuje dva po sobě následující kroky: 

Aktivace sorbentu  

Tuhá fáze obsahující alkylové řetězce zkroucené do spirál se přivede do kontaktu 

s vhodným roztokem. Výsledkem je rozevření těchto řetězců do prostoru a lepší moţnost 

zachycení analyzované sloučeniny. Vynechání tohoto zvlhčení tuhé fáze většinou vede 

k nízkým výtěţkům analytu po extrakci. Obecně se doporučuje nepolární a iontově-

výměnné sorbenty navlhčit např. směsí voda: metanol v poměru 1:2 (v/v). Pro polární 
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sorbenty je vhodné pouţít některé nepolární rozpouštědlo – např. činidlo, ve kterém je 

analyzovaná látka dobře rozpustná.  

Kondicionace sorbentu 

Kolonka je propláchnuta roztokem podobným 

analyzované směsi. Tím je zajištěna úprava sorbentu pro 

vlastní nanesení vzorku. Při opomenutí kondicionace 

sorbentu se můţe stát, ţe první nanášená mnoţství 

extrahované látky nejsou zadrţována a nanášený roztok 

působí zpočátku sám jako kondicionační činidlo. Můţe 

tedy dojít ke sníţení extrakční účinnosti 32.  

 Obr. 10: Úprava sorbentu 

 

 Aplikace vzorku     

         

Roztok vzorku s obsaţeným analytem je 

protlačován přes sorbent konstantní průtokovou rychlostí. 

Analyt se selektivně sorbuje na tuhou fázi a nesorbované 

látky (matrice a nečistoty) procházejí volně kolonou 32.  

 Obr. 11: Aplikace vzorku 
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 Promývání sorbentu 

Propláchnutí kolonky vhodným rozpouštědlem vede  

k vymytí zbytků matrice a nečistot. Ţádané látky (analyty) 

zůstávají sorbovány na pevné fázi 32.  

Obr. 12: Promývání sorbetu 

 Sušení 

Pokud se eluční rozpouštědlo výrazně liší od promývacího roztoku, kolonku je třeba 

vysušit proudem inertního plynu, nejčastěji dusíku. Důvodem je urychlení postupu extrakce 

28. 

 

 Uvolnění analytu 

Jedná se o promytí kolonky elučním činidlem. Dochází 

k selektivní desorpci ţádaných látek (analytů) z pevné fáze a 

k jejich vymytí z kolonky. Eluát se jímá a dále upravuje např. 

pro chromatografickou analýzu 28,32. 

 

 Obr. 13: Eluce analytu 
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3.5.4.7. Možnosti využití SPE 

Přípravě vzorků je potřeba věnovat odpovídající pozornost. Metoda SPE se 

osvědčila v celé řadě případů jako vhodná a spolehlivá alternativa k extrakci kapalina – 

kapalina. Je schopná poskytovat přesné a spolehlivé výsledky, redukuje mnoţství 

jedovatých odpadů. Celá řada nabízených doplňků zjednodušuje extrakční postup. SPE lze 

vyuţít pro přípravu vzorků v mnoha oblastech jako jsou: monitorování ţivotního prostředí  

(např. pro zachycení chlorovaných pesticidů a polyaromátů ve vodě), toxikologie (pro 

sledování abusu drog), farmacie (pro studium léčiv). Dále je SPE moţno uplatnit v biologii, 

zemědělství, potravinářství a také v klinických oborech (např. pro stanovení vitaminů 

v lidském séru) 31,33,34. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1. PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

 

 HPLC systém 2D-HPLC SHIMADZU LC-20A Prominence (Kyoto, Japonsko) 

 

 LC-20AB HPLC pumpa 

 Rack changer autosampler pro mikrotitrační destičky (pracovní teplota 4-40°C) 

 CTO-20AC termostat kolon 

 SPD-M20A diode array detector 

 DGU-20A3 trojkanálový on-line degaser 

 CBM-20A systém controller neboli komunikační jednotka 

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

18e, 50 x 4,6 mm MERCK (Darmstadt, Německo)  

 software (s operační pamětí) LC Solution multi with PDA control 

 

 

 

 

 Elektrický vibrační strojek  LAB DANCER, IKA WERKE (Staufen, Německo) 

 Koncentrátor AD 5301 Eppendorf, (Hamburg, Německo) 

 Chlazená centrifuga HERAEUS 400 R ( Hanau, Německo) 

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

 Laboratorní třepačka LT-1 Kavalier (Sázava, Česká republika) 

 

 SPE vybavení  

 SPE kolonky 
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 Spe-ed C18/18% (200 mg / 3ml / 40μm / 60Å), Applied Separations, 

(Allentown, USA) 

 Spe-ed C18/18% (500 mg / 3ml / 40μm / 60Å),  Applied Separations, 

(Allentown, USA) 

 HLB Oasis cartridge  (30mg / 1ml / 30μm / 80Å ) Waters G.m.b.H, (Praha, 

Česká republika) 

 HLB Oasis cartridge (60mg / 3ml / 30μm / 80Å ), Waters G.m.b.H, (Praha, 

Česká republika) 

 HLB Oasis cartridge (200 mg / 3ml / 30μm / 80Å), Waters G.m.b.H, (Praha, 

Česká republika) 

 HLB Oasis cartridge  (500mg / 6ml / 30μm / 80Å ), Waters G.m.b.H, (Praha, 

Česká republika) 

 Strata C8 (500 mg / 3 ml / 55 μm / 70Å), Supelco, Sigma-Aldrich, (Praha, 

Česká republika) 

 Supelco DS-CN (500 mg / 3 ml / 70Å), Supelco, Sigma-Aldrich, (Praha, Česká 

republika) 

 Hybrid SPE-PPT (30 mg / 1 ml), Sigma-Aldrich, (Praha, Česká republika) 

 Manifold Visiprep™ SPE Vacuum Manifold DL (Disposable Liner), 12-port model, 

Sigma-Aldrich, SUPELCO),  (Praha, Česká republika) (viz. obr. 14)  

 Příslušenství Visidry™ Drying Attachment for use with Visiprep 12-port model, 

Sigma-Aldrich, SUPELCO, (Praha, Česká republika) (viz. obr. 14)  

 vakuová pumpa VACC-SPACE 50  Chromservis (Praha, Česká republika)  

Obr. 14: Zařízení pro SPE od firmy Sigma-Aldrich 41 
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4.2. CHEMIKÁLIE 

 

 Methanol HPLC grade, Sharlau (Sentmenat, Španělsko) 

 Redestilovaná voda, GORO system (Praha, Česká republika) 

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

 Ethanol HPLC grade, Merck (Darmstadt, Německo) 

 Acetonitril HPLC grade, Sharlau (Sentmenat, Španělsko) 

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

 

4.3. STANDARDY 

 

 25-(OH)D3 - CALBIOCHEM, distributor Merck s.r.o (Říčany, Česká republika) 

 D2 - FLUKA, Sigma Aldrich (Praha, Česká republika) 

 D3 - FLUKA, Sigma Aldrich (Praha, Česká republika) 

 Tokol - MATREYA (Pleasant Gap, USA) 

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

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

 

4.4. PŘÍPRAVA ZÁSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ROZTOKŮ 

 

Zásobní roztoky 

 Zásobní roztok 25-hydroxycholekalciferolu c = 998 µmol/l byl připraven rozpuštěním 

19,99 mg 25-hydroxycholekalciferolu v methanolu a doplněn do 50 ml. 

 Zásobní roztok ergokalciferolu (D2) c = 2000 µmol/l byl připraven rozpuštěním 

39,67 mg ergokalciferolu v methanolu a doplněn do 50 ml. 

 Zásobní roztok cholekalciferolu (D3) c = 2000 µmol/l byl připraven naváţením 

38,46 mg cholekalciferolu, rozpuštěn v methanolu a doplněn do 50 ml. 

 Zásobní roztok retinolu c = 2000 μmol/l byl připraven rozpuštěním 28,646 mg retinolu 

v methanolu a doplněn do 50 ml. 
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 Zásobní roztok -tokoferolu c = 1000 µmol/l byl připraven rozpuštěním 21,535 mg 

-tokoferolu v methanolu a doplněn do 50 ml. 

 Zásobní roztok tokolu (vnitřní standard – IS) c = 1000 µmol/l byl připraven 

rozpuštěním 19,45 mg tokolu v hexanu a doplněn do 50 ml. 

 

Pracovní roztoky 

 Pracovní roztok 25-hydroxycholekalciferolu byl připraven zředěním zásobního roztoku 

methanolem na koncentrace: c = 1 μmol/l, c = 5 μmol/l. 

 Pracovní roztok ergokalciferolu (D2) byl připraven zředěním zásobního roztoku 

ergokalciferolu methanolem na koncentrace: c = 5 μmol/l, c = 25 μmol/l. 

 Pracovní roztok cholekalciferolu (D3) byl připraven zředěním zásobního roztoku 

cholekalciferolu methanolem na koncentrace: c = 5 μmol/l, c = 25 μmol/l. 

 Pracovní roztok retinolu byl připraven zředěním zásobního roztoku retinolu 

methanolem na koncentrace: c = 1 μmol/l, c = 5 μmol/l. 

 Pracovní roztok -tokoferolu byl připraven zředěním zásobního roztoku -tokoferolu 

methanolem na koncentrace: c = 20 μmol/l, c = 100 μmol/l. 

 

4.5. PŘEHLED VÝVOJE SPE METODY 

 

Cílem této práce bylo vyvinout a optimalizovat postup SPE pro separaci vitaminu D 

z lidského séra. Izolovaný vitamin D byl následně stanoven jiţ vyvinutou a validovanou 

HPLC metodou pouţívanou v laboratoři Gerontologické a metabolické kliniky Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové. 

Pro vývoj  extrakční metody byly pouţity kromě standardů vitaminu D také  

standardy vitaminu A (retinolu) a E (α-tokoferolu), protoţe současné stanovení těchto 

liposolubilních vitaminů je pro další vyuţití této metody ve Fakultní nemocnici v Hradci 

Králové výhodnou kombinací. Hlavní důraz byl ale kladen na stanovení vitaminu D – 

konkrétně na vitamin D2 (ergokalciferol), D3 (cholekalciferol) a na metabolit 25-(OH) D3.  

Hlavní úkoly byly:  
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 najít vhodná aktivační a kondicionační činidla pro SPE kolonky a určit jejich 

mnoţství 

 najít správné eluční činidlo a stanovit jeho optimální objem, aby došlo 

k dokonalému vymytí analytu z kolonky a aby nebyla prodlouţena doba analýzy 

kvůli jeho zdlouhavému odpařování  

 najít vhodné deproteinační činidlo a určit jeho optimální mnoţství a poměr vůči 

séru 

 vyzkoušet různé typy SPE kolonek  

 zjistit optimální mnoţství séra  

Naší snahou byla optimalizace  extrakce a dosaţení co největší výtěţnosti při 

následném HPLC stanovení. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 
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5.1. VÝVOJ SPE METODY 

5.1.1. Výběr výchozích extrakčních postupů 

 

Před vlastním zahájením praktické části diplomové práce jsme provedli rešerši ve 

vědeckých internetových databázích. Hledali jsme práce s tématikou extrakce vitaminu D 

pomocí SPE. Z nalezených prací jsme vybrali čtyři konkrétní postupy, ze kterých jsme 

vycházeli při vývoji extrakčního postupu (viz. tab. 13). 
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Tab.13: Přehled výchozích postupů SPE  

Postup 1: Pavlos 

F.Chatzimichalakis a kol. 38 

SPE kolonky: cyklohexylové (C6H11), (500 mg/ 3ml) 

1) 100 µl séra je deproteinováno 500µl acetonitrilu, poté 2 

minuty třepáno 

2) centrifugace při 4000 x g 15 minut 

3) aktivace a kondicionace sorbentu: 1 ml methanolu, 1 ml 

deionizované vody 

4) nanesení supernatantu na povrch sorbentu 

5) eluce: 2 ml methanolu 

6) odpařit v koncentrátoru a odparek rozpustit v methanolu 

Postup 2: Pavel A. Aronov a kol. 

39  

SPE kolonky: Oasis HLB (Waters, Milford, MA, USA) 

1) deproteinace séra 

2) centrifugace 

3) nanesení supernatantu na povrch sorbentu 

4) promytí: 3 ml vody, 2 ml 70% methanolu 

5) eluce: 1,5 ml acetonitrilu 

6) odpařit v koncentrátoru a odparek rozpustit v methanolu 

Postup 3: Application Note – 

SPE 130 od firmy Applied 

Separations 40 

SPE kolonky: Spe-ed, oktadecylové C18, 500 mg/ 3 ml 

1) 1 ml séra je deproteinováno 2 ml ethanolu, poté třepáno 

2) centrifugace  

3) aktivace a kondicionace sorbentu: 2-krát 3 ml 

methanolu, 3 ml deionizované vody, sorbent nesmí 

vyschnout! 

4) nanesení supernatantu na povrch sorbentu 

5) promytí methanolem a 0,01M kyselinou 

chlorovodíkovou v poměru 70:30 

6) eluce: 0,5 ml dichlormethanu 

7) odpařit v koncentrátoru a odparek rozpustit v methanolu 

Postup 4: Stanovení vitaminu A 

a E v lyofilizovaném séru 

(vyvinuto a validováno 

v laboratoři GMK) 37 

SPE kolonky: Spe-ed, oktadecylové C18, 500 mg/ 3 ml 

1) 250 µl séra je protřepáno s 625 µl ethanolu a 8 minut 

deproteinováno v ledničce 

2) centrifugace při 4000 x g 15 minut, 4°C 

3) aktivace a kondicionace sorbentu: 1 ml methanolu, 1 ml 

vody 

4) nanesení supernatantu na povrch sorbentu 

5) eluce: 2 ml hexanu 

6) odpařit dosucha v koncentrátoru při 45°C a odparek 

rozpustit v 250 µl methanolu 
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Nejdříve jsme vyzkoušeli čtyři způsoby extrakce, které jsou uvedené v tabulce 13. 

Pracovali jsme se standardními roztoky vitaminů. Po extrakci byly vzorky analyzovány 

vyvinutou HPLC metodou za podmínek, které jsou uvedeny níţe. 

Tab.14: Podmínky HPLC analýzy  

mobilní fáze 
A: methanol:voda:2-propanol (75:15:10)  

B: methanol:voda (95:5) 

kolona 

Monolitní kolona Chromolith Performance 

RP-18e, 100 x 4,6 mm, MERCK 

(Darmstadt, Německo) 

SpeedROD RP-18e, 50 x 4,6 mm, MERCK 

(Darmstadt, Německo) 

průtok mobilní 

fáze 

A: 3 ml/min 

B: 3,5 ml/min 

doba analýzy 
A: 0 - 3 minuty 

B: 3 - 3,5 minuty 

nástřik 20 μl 

detekce 

25-(OH) D3: 264 nm 

D2: 264 nm 

D3:  264 nm 

retinol: 325 nm 

-tokoferol: 295 nm 

tokol: 295 nm 

vyhodnocení kalibrační křivka, vnitřní standard - tokol 

 

Tab.15: Porovnání čtyř výchozích postupů SPE 

extrakční postup 
výtěžnost [%] 

25-(OH) D3 D2 D3 retinol  - tokoferol

1 (Chatzimichalakis) 95,4 0,0 0,0 32,2 0,0 

2 (Aronov)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 (Application Note) 28,3 18,3 22,1 16,1 22,8 

4 (stanovení vitaminu A a E)  87,2 94,4 104,2 61,7 105,2 
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Závěr: Vyhovoval postup č. 4 (Stanovení vitaminu A a E v lyofilizovaném séru) a částečně 

postup č. 1 (Pavlos F.Chatzimichalakis a kol.). Postupy č. 2 a 3 nevyhovovaly pro ţádné 

nebo jen velice malé výtěţky (viz. tab. 15).  

Pro kontrolu jsme pomocí HPLC proměřili výtěţnost extrakce ve fázích po aplikaci 

standarů a po promytí promývacím roztokem, abychom zjistili, zda jsou vitaminy 

skutečně zadrţeny na kolonce a neprochází do odpadu. V těchto případech jsme očekávali 

nulové výtěţky, které měly značit, ţe vitaminy jsou skutečně  adsorbovány na kolonce.  

 

Tab.16: Ověření, zda jsou vitaminy adsorbovány na SPE kolonce 

extrakční 

postup 
fáze měření 

výtěžnost [%] 

25-(OH) 

D3 
D2 D3 retinol 

- 

tokoferol 

1 
(Chatzimichalakis) 

po aplikaci 

standardů 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

po eluci 

methanolem 
95,4 0,0 0,0 32,1 0,0 

2 (Aronov)  

po aplikaci 

standardů 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

po promytí vodou a 

70% methanolem 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

po eluci 

acetonitrilem 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 (Application 

Note) 

po aplikaci 

standardů 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

po promytí  

methanolem a 

0,01M HCl (70:30) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

po eluci 

dichlormethanem 
27,9 18,3 22,1 15,8 23,4 

4 (stanovení 

vitaminu A a E)  

po aplikaci stanardů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

po eluci hexanem 87,0 94,2 104,4 61,3 104,7 
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Závěr:  Tab. 16 ukazuje, ţe výtěţky extrakce po aplikaci roztoků standardů i po promytí 

promývacím roztokem byly opravdu nulové, čímţ se potvrdilo, ţe vitaminy jsou v těchto 

fázích extrakce zadţeny na kolonkách, jsou vymyty aţ elučním čindlem. 

 

5.1.2. Kombinace SPE postupů  

 

V dalších postupech vývoje metody byla kombinována extrakce č. 4 a 1 (viz. tab. 

13). Tyto extrakce mají téměř podobný průběh, ale liší se v posledním kroku – v eluci. 

Metoda č. 4 pouţívá k vymytí analytu z kolonky hexan, zatímco metoda č. 1 pouţívá 

methanol. 

Postup se standardy 

 extrakce 

aktivace: 1 ml methanolu, kondicionace: 1 ml redestilované vody 

aplikace vzorku: nanesení 500 l směsi standardů + 10 l tokolu (IS) na povrch sorbentu 

eluce: (3 způsoby) 

a) x ml methanolu 

b) x ml hexanu 

c) x ml methanolu, následně x ml hexanu 

odpaření eluátu v koncentrátoru při 45 °C 

rozpuštění odparku v 500 l methanolu 

přepipetování do mikrotitrační destičky 

 analýza pomocí HPLC 
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Tab.17: Porovnání různých způsobů eluce: 

 methanolem 

 hexanem 

 methanolem + následně hexanem  

 

eluční činidlo 
výtěžnost [%] 

25-(OH) D3 D2 D3 retinol  - tokoferol 

1 ml methanolu 74,2 0,0 0,0 16,3 0,0 

2 ml methanolu 80,7 12,1 10,4 16,0 0,0 

2 ml hexanu 47,9 49,1 54,0 19,4 55,1 

2 ml methanolu+2 ml hexanu 76,3 61,2 68,4 19,3 57,0 

 

Závěr: Z tab. 17 vyplývá, ţe methanol byl lepší pro eluci 25-(OH) D3 (74,2% - při eluci 

1ml MeOH) a (80,7% - při eluci 2 ml MeOH), zatímco hexan více vyhovoval pro eluci D2 

(49,1%)  a D3 (54,0%). Poměrně vysoké výtěţky 25-(OH) D3, D2 a D3 byly při eluci oběma 

činidly ihned po sobě. 

 

5.1.3. Vliv objemu elučního činidla na výtěžnost extrakce 

 

Tab.18: Vliv objemu methanolu na výtěţnost extrakce 25-(OH) D3 

methanol [ml] výtěžnost 25-(OH)D3 [%] 

1,0 80,5 

1,5 85,0 

2,0 88,0 
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Tab.19: Vliv objemu hexanu na výtěţnost extrakce D2 a D3 

hexan [ml] 
výtěžnost [%] 

D2 D3 

1,0 85,0 81,3 

1,5 84,1 79,0 

2,0 76,0 73,4 

2,5 96,2 94,1 

 

Závěr:  Se vzrůstajícím objemem methanolu rostla výtěţnost extrakce 25(OH)D3. Nejlépe 

vyhovovaly 2 ml methanolu (výtěţnost 88,0 %) – viz. tab. 18. Největší výtěţnost byla  

dosaţena při pouţití objemu 2,5 ml hexanu (D2 96,2% a D3 94,1%) – viz tab. 19. 

 

5.1.4. Nový postup eluce  

 

Z tabulky 17 (porovnání různých způsobů eluce) je patrné, ţe nejvhodnějším 

způsobem je eluce methanolem a hexanem, a to ihned po sobě. Při této kombinaci vykazuje 

dobrou výtěţnost jak 25(OH)D3, tak i vitaminy D2 a D3. Tuto skutečnost jsme chtěli ověřit, 

proto jsme provedli opakovaně eluci methanolem a hexanem. 

Tab.20: Výtěţnost extrakce po eluci methanolem  a hexanem 

  
eluce [ml] výtěžnost [%] 

methanol hexan 25-(OH)D3  D2 D3 retinol  - tokoferol 

1 2 2 90,1 84,0 84,2 84,1 81,3 

2 2 2 101,0 100,1 100,0 91,3 98,0 

3 2 2 108,2 100,0 102,1 98,0 96,1 

4 2 2 105,3 100,0 100,0 98,1 98,0 

5 2 2 100,0 99,3 98,2 61,3 96,2 

průměr [%] 100,9 96,7 96,9 86,6 93,9 
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Závěr: Tab. 20 ukazuje, ţe výtěţky extrakce po eluci methanolem a hexanem (2ml + 2 ml) 

byly velmi dobré, ale odpařování trvalo 2 hodiny. 

 

Abychom zkrátili dobu odpařování elučních činidel, a tím i celkovou dobu analýzy, 

zkusili jsme zmenšit eluční objem methanolu ze 2 ml na 1,5 ml. Ověřili jsme, zda tím 

nebude výrazně ovlivněná výtěţnost extrakce. Mnoţství hexanu jsme ponechali na 2 ml, 

protoţe tento objem se odpařil přibliţně za 20 min, coţ jsme povaţovali za přijatelné. 

Tab.21: Výtěţnost extrakce po eluci methanolem  a hexanem 

porovnání: methanol + hexan (1,5 ml + 2, 0 ml) X methanol + hexan (2,0 ml + 2,0 ml) 

  

eluce [ml] výtěžnost [%] 

methanol hexan 25-(OH)D3  D2 D3 retinol  - tokoferol tokol 

1 1,5 2 92,0 90,5 89,0 57,0 86,5 86,5 

2 2 2 91,0 87,5 88,0 57,5 82,8 86,8 

 

Závěr: Sníţení objemu methanolu ze 2 ml na 1,5 ml nemělo za následek pokles výtěţnosti. 

Výtěţnost analytů po extrakci byla přibliţně stejná v obou případech (viz tab. 21). 

Sníţením mnoţství methanolu na 1,5 ml jsme dosáhli přibliţně stejné výtěţnosti jako při 

pouţití  2 ml methanolu a navíc došlo ke zkrácení doby extrakce díky jeho rychlejšímu 

odpaření. 

 

Pro vývoj extrakčního postupu se standardními roztoky vitaminů jsme pouţívali 

pouze jeden typ SPE kolonky - Spe-ed C18/18 % (500 mg / 3ml). Další typy SPE kolonek 

byly  vyzkoušeny na vzorcích krevního séra – viz. kapitola 5.2.4. 
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5.2. APLIKACE VYVINUTÉ SPE METODY NA VZORKY SÉRA 

 

5.2.1. Výběr vhodného deproteinačního činidla 

 

Postup 

 zpracování séra: 

spikování séra: 7,5μl tokolu (IS) – odpařit + 500 μl séra + 1,25 μl D2 + 1,25 μl D3 + 

0,625 μl 25(OH)D3 

250 μl séra (naspikovaného) + x μl deproteinačního činidla (protřepat, 10 minut 

deproteinovat v ledničce při 4°C)  centrifugace (4000x g, 15 min., 4°C) 

 extrakce: 

aktivace: 1 ml methanolu, kondicionace: 1 ml redestilované vody 

aplikace vzorku: nanesení supernatantu na povrch sorbentu 

eluce: 1,5 ml methanolu, následně 2 ml hexanu 

odpaření eluátu v koncentrátoru při 45 °C 

rozpuštění odparku v 250 l methanolu 

přepipetování do mikrotitrační destičky 

 analýza pomocí HPLC 
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Tab.22: Srovnání různých deproteinačních činidel 

 Podmínky deproteinace: v ledničce, 4°C, 10 minut 

deproteinační činidlo 
výtěžnost [%] 

25-(OH)D3  D2 D3 retinol - tokoferol

ethanol 60,1 45,9 52,2 97,1 85,0 

methanol 50,7 39,0 29,7 99,0 19,2 

methanol + acetonitril (1:1) 53,5 64,0 32,1 95,3 72,0 

ethanol + acetonitril (1:1) 52,3 12,8 21,0 108,1 79,0 

methanol + ethanol (1:1) 52,2 59,1 36,0 90,4 55,7 

 

Z tab. 22 vyplývají následující závěry: Při pouţití ethanolu jako deproteinačního činidla 

byla nejvyšší výtěţnost u 25-(OH)D3, D3 a -tokoferolu. Nejvyšší výtěţnost retinolu byla 

po denaturaci ethanolem v kombinaci s acetonitrilem. U vitaminu D2 byla nejvyšší 

výtěţnost při deproteinaci methanolem v kombinaci s acetonitrilem.  

 

V dalších postupech jsme se rozhodli zvolit za deproteinační činidlo ethanol, 

protoţe při jeho pouţití byly dosaţeny dobré výtěţnosti  u největšího počtu stanovovaných 

analytů. 

 

Zkusili jsme také deproteinaci za jiných podmínek: ultrazvuk, 30°C, 10 min. 

Pouţili jsme následující deproteinační činidla: ethanol, acetonitril a isopropanol. Nejlépe 

bylo sérum deproteinováno ethanolem. Po provedení extrakce obsahovaly rozpuštěné 

odparky mnoho sraţenin, proto jsme tyto vzorky nemohli pouţít k následné HPLC analýze. 
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Tab.23: Porovnání různých objemů deproteinačních činidel 

deproteinační 

činidlo 
objem [l] 

výtěžnost [%] 

25-(OH)D3  D2 D3 retinol tokoferol tokol 

ethanol 

500 57,3 49,2 51,4 89,0 65,7 23,0 

625 57,0 47,4 51,6 96,3 80,0 20,2 

750 60,3 53,5 58,2 91,4 83,0 29,1 

 

Závěr: Objem deproteinačního činidla měl vliv na účinnost extrakce. Se vzrůstajícím 

objemem ethanolu mírně  rostla výtěţnost extrakce téměř u všech analytů. Nejvyšší 

výtěţnost byla u většiny analytů dosaţena při deproteinaci objemem 750 l ethanolu, pouze 

u retinolu byla nejvyšší výtěţnost dosaţena při deproteinaci objemem 625l ethanolu (viz. 

tab. 23). 

Tab.24: Porovnání různých objemů deproteinačních činidel 

deproteinační 

činidlo 

objem 

[l] 

výtěžnost [%] 

25-(OH)D3  D2 D3 retinol 
-

tokoferol
tokol 

ethanol : 

acetonitril (1:1) 

625 52,1 12,5 21,4 108,1 79,1 93,6 

750 50,3 16,8 27,0 105,1 92,4 97,2 

1000 54,4 29,9 43,2 110,3 94,3 91,3 

 

Závěr: Také při deproteinaci ethanolem v kombinaci s acetonitrilem rostla výtěţnost 

s rostoucím objemem činidla, nejvyšší byla při pouţití objemu činidla 1000 l (s vyjímkou 

tokolu), (viz. tab. 24). V dalších postupech jsme pro deproteinaci pouţívali ethanol, protoţe 

při jeho pouţití byla u našich hlavních sledovaných analytů 25-(OH) D3, D2 a D3 vyšší 

výtěţnost (viz. tab. 23). 
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5.2.2. Vliv centrifugační odstředivé síly na výtěžnost extrakce 

 

Postup 

 zpracování séra: 

spikování séra: 7,5μl tokolu (IS) – odpařit + 500 μl séra + 1,25 μl D2 + 1,25 μl D3 + 

0,625 μl 25(OH)D3 

250 μl séra (naspikovaného) + 625 μl ethanolu (protřepat, 10 minut deproteinovat 

v ledničce při 4°C)  centrifugace (2000 x g; 3000 x g; 4000 x g, 15 min., 4°C) 

 extrakce: 

aktivace: 1 ml methanolu, kondicionace: 1 ml redestilované vody 

aplikace vzorku: nanesení supernatantu na povrch sorbentu 

eluce: 1,5 ml methanolu, následně 2 ml hexanu 

odpaření eluátu v koncentrátoru při 45 °C 

rozpuštění odparku v 250 l methanolu 

přepipetování do mikrotitrační destičky 

 analýza pomocí HPLC 

Tab.25: Výtěţnost a pouţitá centrifugační odstředivá síla 

deproteinační 

činidlo 

RCF  

[ x g] 

doba 

centrifugace 

výtěžnost [%] 

25-(OH)D3  D2 D3 retinol 
-

tokoferol 
tokol 

ethanol 

2 000 15 minut 53,9 59,1 53,0 92,0 70,1 21,0 

3 000 15 minut 59,0 40,2 46,4 92,0 73,3 23,9 

4 000 15 minut 57,4 46,8 52,1 95,7 80,0 20,1 

 

Závěr: Z tab. 25 je patrné, ţe se zvýšením hodnoty relativní odstředivé síly při centrifugaci 

nedošlo k významnému vzestupu výtěţnosti extrakce. Nejvýhodnější však byla 

centrifugace při 4 000 x g z důvodu nejsnadnějšího odebírání vzorku ze zkumavky na 

kolonku. 
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5.2.3. Postup extrakce s promývacím krokem 

 

Postup 

 zpracování séra: 

spikování séra: 7,5μl tokolu (IS) – odpařit + 500 μl séra + 1,25 μl D2 + 1,25 μl D3 + 

0,625 μl 25(OH)D3 

250 μl séra (naspikovaného) + 625 μl ethanolu (protřepat, 10 minut deproteinovat 

v ledničce při 4°C)  centrifugace (4000x g, 15 min., 4°C) 

 extrakce: 

aktivace: 1 ml methanolu, kondicionace: 1 ml redestilované vody 

aplikace vzorku: nanesení supernatantu na povrch sorbentu 

promývací krok (různé objemy a poměry promývacích roztoků) 

eluce: 1,5 ml methanolu, následně 2 ml hexanu 

odpaření eluátu v koncentrátoru při 45 °C 

rozpuštění odparku v 250 l methanolu 

přepipetování do mikrotitrační destičky 

 analýza pomocí HPLC 

Tab.26: Porovnání výtěţnosti extrakce s promývacím krokem a bez promývání 

promývací roztok poměr 

celkový 

objem 

promývací

ho roztoku 

[ml] 

výtěžnost [%] 

25(OH)

D3  
D2 D3 retinol 

-

tokoferol
tokol 

bez promývání   56,5 47,3 52,1 96,0 80,4 20,1 

voda 

pH 7,5 
MeOH  95 : 5  1 75,3 27,4 35,0 105,4 91,2 82,0 

redest. 

voda 
MeOH  95 : 5  1 71,1 38,2 44,7 107,0 85,7 83,2 

 

Závěr: Promývací krok vedl ke zvýšení výtěţnosti 25-(OH) D3, retinolu, -tokoferolu a 

tokolu, naopak u vitaminu D2 a D3 došlo po promytí ke sníţení výtěţnosti (viz. tab. 26). 

Promývání kolonek vedlo k prodlouţení času odpařování. Tento problém jsme vyřešili 

vysušením kolonek po promytí vodou pomocí dusíku. 
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Tab.27: Porovnání různých promývacích kroků 

promývací roztok poměr 

celkový 

objem  

[ml] 

výtěžnost [%] 

25-

(OH)D3  
D2 D3 retinol 

-

tokoferol 
tokol 

voda 

(pH 7,5) 
MeOH 90:10 1 68,7 36,2 50,0 111,2 91,0 87,4 

voda 

(pH 7,5) 
MeOH 95:5 0,5 58,3 47,0 37,3 98,0 85,4 79,1 

voda 

(pH 7,5) 
MeOH 95:5 1 75,4 27,3 35,2 105,1 91,4 82,1 

voda 

(pH 7,5) 
MeOH 95:5 2 56,0 47,0 41,1 96,8 80,3 83,8 

voda 

(pH 7,5) 
MeOH 97,5:2,5 1 66,4 37,2 54,3 103,0 89,1 81,4 

redestil.

voda 
MeOH 95:5 1 71,3 38,2 45,2 106,8 86,3 83,0 

 

Závěr: Tab. 27 ukazuje, ţe nejvyšší výtěţnost 25-(OH) D3 byla dosaţena při pouţití 

poměru 95 : 5 (voda; pH 7,5 : methanol) – celkový objem 1 ml. U vitaminu D2 byla také 

nejvyšší výtěţnost při poměru 95:5 (voda; pH 7,5 : methanol) – celkový objem 2 ml. Pro 

vitamin D3 byl nejvýhodnější poměr 97,5 : 2,5 (voda; pH 7,5 : methanol) –celkový objem 

1 ml. U retinolu, -tokoferolu a tokolu byly výtěţnosti poměrně vyrovnané a vyhovující při 

pouţití všech poměrů promývacích roztoků. 
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5.2.4. Porovnání různých SPE kolonek 

 

Postup 

 

 zpracování séra: 

spikování séra: 500 μl séra + 1,25 μl D2 + 1,25 μl D3 + 0,625 μl 25(OH)D3; 7,5 μl tokolu 

bylo přidáno do deproteinačního činidla (ethanolu) 

7,5 μl tokolu  (IS) – odpařit + 1000 μl ethanolu   

250 μl séra (naspikovaného) + 1000 μl ethanolu  s IS (protřepat, 10 minut deproteinovat 

v ledničce při 4°C)  centrifugace (4000x g, 15 min., 4°C) 

 extrakce: 

aktivace: 1 ml methanolu, kondicionace: 1 ml redestilované vody 

aplikace vzorku: nanesení supernatantu na povrch sorbentu (různé typy kolonek) 

promytí: voda (pH 7,5) : methanol (95:5) 

eluce: 1,5 ml methanolu, následně 2 ml hexanu 

odpaření eluátu v koncentrátoru při 45 °C 

rozpuštění odparku v 250 l methanolu 

přepipetování do mikrotitrační destičky 

 analýza pomocí HPLC 
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Tab.28: Výtěţnost 

typ kolonky 

výtěžnost [%] 

25-(OH)D3  D2 D3 retinol 
-

tokoferol 
tokol 

Spe-ed C18/18 % 

(500mg/3ml) 
78,3 12,4 42,1 90,8 75,2 116,0 

Spe-ed C18/18 % 

(200mg/3ml) 
26,1 14,1 41,3 72,3 80,1 109,4 

STRATA C8 (500mg/3ml) 27,4 13,4 36,7 79,7 68,6 109,2 

SUPELCO DS-CN 

(500mg/3ml) 
24,0 2,0 11,1 20,1 28,7 34,3 

HYBRID SPE-PPT 

(30mg/1ml) 
63,0 10,1 5,9 42,1 6,3 69,9 

Oasis HLB (60mg/3ml) 91,1 15,3 37,1 79,3 75,2 118,1 

 

Závěr: Z tab. 28 je patrné, ţe nejvíce vyhovovaly kolonky Spe-ed C18/18 % 

(500 mg /3ml) a také Oasis HLB (60 mg/3ml). I přesto byla výtěţnost vitaminu D2 a D3 

velmi nízká. Kolonka HYBRID SPE-PPT (30 mg/1ml) patří k novějším typům, kdy se 

deproteinace provádí přímo na kolonce během extrakce, coţ by přineslo zjednodušení a 

urychlení celého postupu. Nám se však její pouţití příliš neosvědčilo, výtěţky byly velmi 

malé. 

Tab.29: Porovnání kolonek Spe-ed C18/18 % (500mg/3ml) X Oasis HLB (200mg/3ml) 

typ kolonky 

výtěžnost [%] 

25-(OH)D3  D2 D3 retinol 
-

tokoferol
tokol 

Spe-ed C18/18 % 

(500mg/3ml) 

57,1 10,3 15,1 67,0 8,0 38,3 

60,2 20,0 28,3 68,2 12,2 63,4 

průměr 58,7 15,2 21,7 67,6 10,1 50,9 

Oasis HLB (60 mg/3ml) 

60,1 18,0 15,3 53,2 6,4 46,0 

68,1 13,1 12,0 58,0 5,9 30,0 

64,0 15,2 11,3 52,2 5,3 31,1 

průměr 64,1 15,4 12,9 54,5 5,9 35,7 
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Závěr: Z porovnání kolonek v tab. 29 vyplývá, ţe větší výtěţnost vitaminu D3, retinolu, -

tokoferolu a tokolu byla po extrakci na kolonkách Spe-ed C18/C18 %. U vitaminu D2 byla 

výtěţnost stejná u obou typů kolonek, pro metabolit 25-(OH) D3 byl výhodnější typ Oasis 

HLB. 

Dále jsme zkoušeli, zda mnoţství sorbentu kolonky má vliv na výtěţnost extrakce. 

Pouţili jsme stejný typ kolonek Spe-ed C18/18 % s různými velikostmi sorbentů – 

500mg/3ml a 200mg/3ml. 

Tab.30: Výtěţnost extrakce při pouţití Spe-ed C18/18 % 500mg/3ml X Spe-ed C18/18 % 

200mg/3ml 

  

25-(OH)D3 D2 D3 retinol α-tokoferol tokol 

výtěž. 

  
RSD 

výtěž. 

  
RSD 

výtěž. 

  
RSD 

výtěž. 

  
RSD 

výtěž. 

  
RSD 

výtěž. 

  
RSD 

Spe-ed 

C18/18 % 

500mg/3ml 

83,2 7,1 70,0 3,0 57,1 2,9 93,1 3,0 72,0 4,0 113,1 6,2 

Spe-ed 

C18/18 % 

200mg/3ml 

64,0 5,1 58,2 5,2 47,0 4,0 73,2 6,1 59,3 5,2 94,2 10,4 

 

Závěr: U všech stanovovaných analytů byla vyšší výtěţnost při pouţití kolonek s větším 

mnoţstvím sorbentu (500 mg/3ml), (viz. tab. 30). Sorbent o velikosti 200 mg/3ml je 

pravděpodobně příliš malý, zachytí jen část analytů ze vzorku a zbytek vzorku se 

stanovovanými analyty proteče do odpadu. 

Porovnali jsme také výtěţnost extrakce při pouţití kolonek Oasis HLB, které se 

lišily mnoţstvím sorbentu. 
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Tab.31: Výtěţnost extrakce při pouţití Oasis HLB s různým mnoţstvím sorbentů 

  
objem 

séra[l] 

výtěžnost [%] 

25-(OH)D3  D2 D3 retinol -tokoferol tokol 

Oasis HLB 

60mg/3ml 
250 91,2 15,3 36,8 79,0 75,1 118,0 

Oasis HLB 

500mg/6ml 
250 96,3 63,2 62,4 94,0 73,0 87,4 

Oasis HLB 

30mg/1ml 
100 12,1 52,0 39,1 48,3 52,0 89,1 

 

Závěr: Pro naše hlavní sledované analyty nejvíce vyhovovala kolonka Oasis HLB 

s velikostí sorbentu 500 mg/6ml. Výtěţnost byla 96,3% pro 25-(OH) D3, 63,2% pro vitamin 

D2 a 62,4% pro vitamin  D3 (viz. tab. 31). 

 

5.2.5. Různé způsoby spikování 

 

Při aplikaci SPE na vzorky séra jsme stále nezískali dobré výtěţky u hlavních 

sledovaných analytů D2, D3, 25-(OH) D3. Přemýšleli jsme, jaký krok bychom měli udělat, 

aby se výtěţnost zlepšila. Z postupu extrakce, provedeném na standardech vitaminů, jsme 

věděli, ţe příčinou nízkých výtěţků není to, ţe by se analyty nezadrţovaly na sorbentu 

kolonky. Ověřili jsme, ţe se standardy nevymývají ze sorbentu v ţádné jiné fázi extrakce 

neţ při eluci (viz. tab. 16). Napadlo nás, ţe by problém mohl být ve spikování séra. Zkusili 

jsme porovnat způsob spikování, který jsme dosud pouţívali, s dalšími dvěma postupy. 

Doposud jsme spikovali tak, ţe ke vzorku séra jsme napipetovali roztoky standardů 

vitaminů. Nově jsme chtěli vyzkoušet tyto moţnosti: 1) nejprve odpařit spikované mnoţství 

standardů a k odparkům přidat sérum; 2) napipetovat dané mnoţství standardů do 

deproteinačního činidla (ethanolu) a tímto naspikovaným činidlem potom deproteinovat 

sérum.  
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Postup 

 zpracování séra: 

spikování séra: (3 způsoby) 

a) odparky standardů + sérum + ethanol s IS (nový způsob spikování) 

1,25 μl D2 + 1,25 μl D3 + 0,625 μl 25(OH)D3 – odpařit + 500 μl séra + 1000 μl ethanolu 

s IS (tokol; 7,5 μl)  

(protřepat, 10 minut deproteinovat v ledničce při 4°C)  centrifugace (4000x g, 15 min., 

4°C) 

b) sérum + roztoky standardů + ethanol s IS (doposud používaný způsob spikování) 

500 μl séra + 1,25 μl D2 + 1,25 μl D3 + 0,625 μl 25(OH)D3 + 1000 μl ethanolu s IS 

(protřepat, 10 minut deproteinovat v ledničce při 4°C)  centrifugace (4000x g, 15 min., 

4°C) 

c) ethanol s IS a s roztoky standardů + sérum (nový způsob spikování) 

spikování ethanolu (10 ml): 50 μl tokolu + 6,25 μl D2 + 6,25 μl D3 + 2,5 μl 25(OH)D3 

250 μl séra + 1000 μl naspikovaného ethanolu s roztoky standardů a s IS  

(protřepat, 10 minut deproteinovat v ledničce při 4°C)  centrifugace (4000x g, 15 min., 

4°C) 

 extrakce: 

aktivace: 1 ml methanolu, kondicionace: 1 ml redestilované vody 

aplikace vzorku: nanesení supernatantu na povrch sorbentu  

promytí: voda (pH 7,5) : methanol (95:5) 

eluce: 1,5 ml methanolu, následně 2 ml hexanu 

odpaření eluátu v koncentrátoru při 45 °C 

rozpuštění odparku v 250 l methanolu 

přepipetování do mikrotitrační destičky 

 analýza pomocí HPLC 
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Tab.32: Výtěţnost 

typ 

kolonky 
způsob spikování 

výtěžnost [%] 

25(OH)

D3  
D2 D3 retinol 

-

tokoferol
tokol 

Oasis 

HLB 

(60mg/ 

3ml) 

1) odpaření 

standardů ve 

zkumavce + sérum 

45,0 13,1 26,4 64,0 100,0 120,1 

54,3 13,0 26,2 76,1 98,0 110,0 

průměr 49,7 13,1 26,3 70,1 99,0 115,1 

2) sérum + roztoky 

standardů vitaminů 

54,2 66,3 49,0 85,9 88,7 112,1 

36,1 57,3 41,2 55,0 76,1 111,0 

průměr 45,2 61,8 45,1 70,5 82,6 111,6 

3) spikování 

standardů do 

deprot. činidla 

(ethanolu) 

50,7 109,5 72,8 79,0 94,2 122,1 

40,3 108,1 71,0 66,9 88,1 119,0 

průměr 45,5 108,8 71,9 73,0 91,2 120,6 

 

Závěr: Nejvýhodnější způsob je pro vitamin D2 a D3 spikování jejich standardů do 

ethanolu. Výtěţnost po extrakci byla v tomto případě velmi dobrá D2 – 108,8%, D3 – 

71,9%. Výtěţnost 25-(OH) D3 byla ve všech třech případech pod 50% (viz. tab. 32).  
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Obr. 15: Chromatogram vitaminu D – spikované sérum 

25-(OH) D3 ( c = 0,65 mol/l ), D2 ( c = 3,30 mol/l ), D3 ( c = 3,21 mol/l )  

Obr. 16: Chromatogram -tokoferolu a tokolu – spikované sérum 

-tokoferol ( c = 13,16 mol/l ), tokol ( c = 7,3 mol/l )  

 

Obr. 17: Chromatogram retinolu – spikované sérum 

retinol ( c = 1,0 mol/l )  
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5.2.6. Opakovatelnost 

 

Postup 

 zpracování séra: 

250 μl séra + 1000 μl naspikovaného ethanolu  s IS  

(protřepat, 10 minut deproteinovat v ledničce při 4°C )  centrifugace (4000x g, 15 min., 

4°C) 

 extrakce: 

aktivace: 1 ml methanolu, kondicionace: 1 ml redestilované vody 

aplikace vzorku: nanesení supernatantu na povrch sorbentu  

promytí: voda (pH 7,5) : methanol (95:5) 

eluce: 1,5 ml methanolu, následně 2 ml hexanu 

odpaření eluátu v koncentrátoru při 45 °C 

rozpuštění odparku v 250 l methanolu 

přepipetování do mikrotitrační destičky 

 analýza pomocí HPLC 

Tab.33: Opakovatelnost 

  
výtěžnost[%] 

25-(OH)D3  D2 D3 retinol -tokoferol

1. 72,4 70,1 69,1 80,1 78,3 

2. 72,9 66,9 66,2 77,3 73,3 

3. 69,7 69,9 69,1 83,8 78,3 

4. 67,0 71,3 70,4 85,6 75,8 

5. 70,6 70,7 69,1 83,0 76,2 

6. 66,6 65,8 65,1 87,7 64,0 

7. 64,6 65,4 64,2 76,4 77,1 

8. 61,4 66,5 66,4 80,9 71,1 

9. 56,1 63,9 63,3 82,4 70,1 

10. 65,2 64,0 62,7 99,9 66,2 

průměr 66,7 67,4 66,6 83,7 73,0 
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Tab.34: Relativní směrodatná odchylka 

látka 
výtěžnost 



směrodatná 

odchylka 
RSD [%] 

25(OH)D3  66,7 5,2 7,8 

D2 67,4 2,8 4,2 

D3 66,6 2,7 4,1 

retinol 83,7 6,8 8,0 

-tokoferol 73,0 5,0 6,9 

 

Závěr: Pode daného postupu jsem zpracovali 10 vzorků s krevním sérem, extrahovali 

z nich vitaminy a stanovili je pomocí HPLC. Získali jsem následné výtěţnosti: 

25-(OH)D3 – 66,7 %  ± 7,8 % 

D2 – 67,4 % ± 4,2 % 

D3 – 66,6 % ± 4,1 % 

retinol – 83,7 % ± 8,0 % 

-tokoferol – 73,0 % ± 6,9 % 

 

5.2.7. Správnost 

 

Správnost vyvinuté metody SPE pro jednotlivé analyty byla ověřena jednak jako 

výtěţnost extrakce – recovery,  pomocí kontrolního setu Chromsystems a porovnáním 

s rutinní metodou LLE.  
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Postup SPE 

 zpracování séra: 

250 μl séra + 1000 μl naspikovaného ethanolu  s IS  

(protřepat, 10 minut deproteinovat v ledničce při 4°C )  centrifugace (4000x g, 15 min., 

4°C) 

 extrakce: 

aktivace: 1 ml methanolu, kondicionace: 1 ml redestilované vody 

aplikace vzorku: nanesení supernatantu na povrch sorbentu  

promytí: voda (pH 7,5) : methanol (95:5) 

eluce: 1,5 ml methanolu, následně 2 ml hexanu 

odpaření eluátu v koncentrátoru při 45 °C 

rozpuštění odparku v 250 l methanolu 

přepipetování do mikrotitrační destičky 

 analýza pomocí HPLC 

 

Postup LLE 

 vzorek: do zábrusové zkumavky napipetovat 500 μl séra  

 deproteinace: vzorek + 500 μl ethanolu denaturovaného 5% methanolem (protřepat, 5 

minut deproteinovat při 4°C) 

 extrakce: do zkumavky přidat 2,5 ml n-hexanu (5 minut intenzivně třepat na třepačce) 

 centrifugace: 10 minut při 3 500 x g  při 4°C 

 z horní (hexanové) vrstvy odebrat 2,0 ml supernatantu do zkumavky 

 odpaření extraktu: v koncentrátoru nebo pod dusíkem do sucha při 45°C (20 min) 

 rozpuštění odparku: ve 400 μl methanolu a aplikace do kapalinového chromatografu 

Potvrzení výtěţnosti extrakce pro retinol a -tokoferol jsme provedli porovnáním s 

LLE, pomocí které jsou tyto vitaminy rutinně stanovovány v laboratoři GMK 43. Pro 

ověření správnosti SPE extrakce bylo zpracováno 6 vzorků séra, pro LLE byly pouţity 3 

vzorky krevního séra. Průměrné hodnoty jsou jsou uvedeny v tabulce č. 35. 
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Tab.35: Porovnání SPE a LLE 

  cLLE (n=3) cSPE (n=6) výtěţnost[%] RSD[%] 

retinol 1,3 1,2 95,7 3,5 

-tokoferol 18,4 12,7 68,7 7,5 

 

Závěr: Provedli jsme extrakci retinolu a -tokoferolu podle výše uvedených postupů. 

Průměrné hodnoty koncentrací po LLE byly pro retinol 1,3 mol/l a pro -tokoferol 

18,4 mol/l. Tyto hodnoty jsme povaţovali za 100%. Průměrné hodnoty koncentrací po 

SPE byly pro retinol 1,2mol/l a 12,7 mol/l. Výtěţnost pro retinol byla 95,7%  3,5%  a 

pro -tokoferol 68,7%  7,5% (viz. tab. 35).  

Správnost SPE extrakce pro kalcidiol byla ověřena pomocí kontrolního setu 

Chromsystems 25-OH-Vitamin D3/D2 Control, který obsahoval lyofilizovaná lidská séra 

s deklarovanými koncentracemi ve dvou koncentračních hladinách – Level I a Level II. 

V tabulce č. 36 jsou uvedeny  výsledky výtěţnosti  pro kalcidiol pro jednotlivé extrakce a 

zároveň  průměrné hodnoty a relativní směrodatná odchylka. 

Tab.36: Koncentrace vitaminů v kontrolním séru 

 Level I: 87,6 ± 17,4 nmol/l 

 Level II: 185 ± 37 nmol/l 

kontrolní 

sérum 

Level I Level II 

koncentrace 

(nmol/l) 
výtěžnost % 

koncentrace 

 (nmol/l) 
výtěžnost % 

1. 66,5 75,9 149,8 81,0 

2. 64,8 73,9 106,2 57,4 

3. 51,6 58,9 125,4 67,8 

průměr 60,9 69,6 127,1 68,7 

SD 8,2 9,3 21,9 11,8 

RSD % 13,4 13,4 17,2 17,2 
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Tab. 36 ukazuje výtěţnosti při pouţití kontrolního setu:  pro Level I 69,6 % a pro Level II 

68,7%. Tyto výtěţnosti se přibliţně shodovaly s výtěţností spikovaného séra, která byla 

66,7 % (viz. tab.33).  

Bohuţel jsme neměli k dispozici kontrolní sety pro vitaminy D2 a D3.  Proto byla 

správnost  SPE extrakce pro tyto analyty ověřena jako výtěţnost extrakčního procesu 

spikováním séra. Hodnoty výtěţnosti pro vitaminy D2 a D3  byly  67,4 ± 4,2% a 66,6 ± 

4,1% (viz. tab.34).  
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6. ZÁVĚR 
 

Během diplomové byl vyvinut, optimalizován a částečně validován vhodný postup 

pro extrakci  vitaminu D2 (ergokalciferol), D3 (cholekalciferol), jeho metabolitu 25-(OH)D3 

(kalcidiol) společně s  vitaminy A (retinol) a E (-tokoferol) z krevního séra s vyuţitím 

techniky extrakce na pevné fázi – SPE.  Vitaminy byly následně stanoveny jiţ dříve 

vyvinutou a validovanou  HPLC metodou. Nový extrační postup úpravy krevního séra před 

HPLC analýzou není vhodný pro stanovení  1,25-(OH)2 D3 (kalcitriol) vzhledem k  jeho 

nízké koncentraci v krevním séru.  

Postup vyvinuté SPE metody: 

Do skleněné zkumavky napipetujeme 250 l séra a přidáme 1000 l ethanolu 

uloţeného v chladničce při teplotě 4°C. Vzorek protřepeme na vortexu a necháme 10 minut 

deproteinovat v ledničce při  teplotě 4°C, potom zcentrifugujeme (4000 x g, 15 minut, 

4°C). Opatrně odebereme  supernatant ze zkumavky a naneseme na předem připravenou 

kolonku. Příprava se skládá z aktivace – promytí kolonky 1 ml methanolu  a kondicionace 

– promytí kolonky 1 ml destilované vody. Během těchto dvou kroků nesmí dojít k 

vyschnutí sorbentu kolonky. Po průchodu vzorku kolonkou a adsorbci analytů na sorbent 

eluujeme vitaminy 1,5 ml methanolu a následně 2 ml hexanu. Na konci elučního kroku 

zvýšíme tlak vakuové pumpy na maximum a necháme působit přibliţně 1 minutu. Eluent 

ze zkumavky odpaříme v koncentrátoru při teplotě 45°C. Odparek rozpustíme v 250l 

methanolu a analyzujeme jiţ vyvinutou a validovanou HPLC metodou za těchto podmínek: 

 mobilní fáze: 

 A: methanol:voda:2-propanol (75:15:10) 

 B: methanol:voda (95:5) 

 kolona: spojení monolitní kolona Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm + 

SpeedROD RP-18e, 50 x 4,6 mm,MERCK (Darmstadt, Německo)  

 průtok mobilní faze: 

 A: 3 ml/min, 0.- 3. min 

 B: 3,5 ml/min, 3. - 3,5 min 
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 doba analýzy: 6,5 min 

 nástřik: 20 μl 

 detekce:  

 25-(OH) D3, D2, D3: 264 nm, retinol: 325 nm, -tokoferol, tokol: 295 nm 

Nově vyvinutá a optimalizovaná SPE metoda byla částečně validována.  

Hodnoty opakovatelnosti SPE extrakce pro jednotlivé analyty byly následující:  

kalcidiol  66,7   7,8 % ,  ergokalciferol 67,4  4,2 %,  cholekalciferol 66,6  4,1 %,  

retinol 83,7  8,0 %  a  -tokoferol  73,0  6,9 %.  

Byla ověřena také správnost metody SPE pomocí kontrolního setu Chromsystems 

25-OH-Vitamin D3/D2 Control. Dosaţené hodnoty byly pro 25-OH-Vitamin D3  pro Level I 

69,6 % a pro Level II 68,7% deklarovaného obsahu.  

Správnost SPE metody pro retinol a -tokoferol byla ověřena pomocí srovnání 

s validovanou metodou liquid – liquid extrakce pouţívanou v laboratoři Gerontologické a 

metabolické kliniky Fakultní nemocnice HK. Výtěţnost pro retinol byla 95,7  3,5%  a 

pro-tokoferol 68,7  7,5% . 

Úprava vzorků krevního séra pomocí nově vyvinuté SPE metody usnadní a urychlí 

stanovení vitaminu D a jeho metabolitů metodou HPLC ve Fakultní nemocnici Hradec 

Králové a přispěje tím k zlepšení diagnostických moţností nejenom u pacientů s poruchami 

ledvinných funkcí a s osteoporózou, ale také  u onkologických pacientů a pacientů 

s poruchami imunitních funkcí. 

Současné stanovení liposolubilních vitaminů (A, E a D) minimalizuje také spotřebu 

krevního séra na jednotlivá vyšetření a  tím i náročnost krevních odběrů  u pacientů. 



 90 

 

 

7. POUŽITÁ LITERATURA 
 

1 Vávrová J. a spol.: Vitaminy a stopové prvky 2007 Encyklopedie laboratorní medicíny 

pro klinickou praxi, SEKK, ISBN 978-80-254-1171-1, (2007), str. 8, 16, 21, 22, 35-42, 61-

65 

 

2 Racek J. et al.: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání, Galén, Praha, ISBN 

80-7262-324-9, (2006), str. 107, 141  

 

3 Hlúbik P., Opltová L.: Vitaminy, Grada Publishing, a.s., první vydání (2004), str.19-37, 

47-53, 55-64 

 

4 Scheinost M., Pavelka K., Skácelová S., Šimková G.: Vitamin D v prevenci a terapii 

glukokortikoidy/ zánětem indukované osteoporózy, Česká revmatologie, 14, č. 2, (2006), 

str. 81 

 

5 http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia 

/commons/thumb/f/fe/Cholecalciferol.png/250px-Cholecalciferol.png &imgrefurl 

=http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalciferol&usg=__wycd_dNWNlwOd-

M9gD0b1OryVw8=&h=213&w=250&sz=10&hl=cs&start=6&tbnid=6kiBhPRIJa-

7KM:&tbnh=95&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcholekalciferol%26gbv%3D2%26hl

%3Dcs (zdroj vzorce cholekalciferolu a ergokalciferolu), (stránky navštíveny dne 

31.1.2009) 

 

6 http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia 

/commons/thumb/d/d7/7-dehydrocholesterol.svg/480px-7-

dehydrocholesterol.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:7-

dehydrocholesterol.svg%3Fuselang%3Dja&usg=__Te9eoXCI6YXw1u53yv44EGdYSxg=

&h=343&w=480&sz=11&hl=cs&start=1&tbnid=x9f5elrlcFkVEM:&tbnh=92&tbnw=129

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia%20/commons/thumb/f/fe/Cholecalciferol.png/250px-Cholecalciferol.png%20&imgrefurl%20=http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalciferol&usg=__wycd_dNWNlwOd-M9gD0b1OryVw8=&h=213&w=250&sz=10&hl=cs&start=6&tbnid=6kiBhPRIJa-7KM:&tbnh=95&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcholekalciferol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia%20/commons/thumb/f/fe/Cholecalciferol.png/250px-Cholecalciferol.png%20&imgrefurl%20=http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalciferol&usg=__wycd_dNWNlwOd-M9gD0b1OryVw8=&h=213&w=250&sz=10&hl=cs&start=6&tbnid=6kiBhPRIJa-7KM:&tbnh=95&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcholekalciferol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia%20/commons/thumb/f/fe/Cholecalciferol.png/250px-Cholecalciferol.png%20&imgrefurl%20=http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalciferol&usg=__wycd_dNWNlwOd-M9gD0b1OryVw8=&h=213&w=250&sz=10&hl=cs&start=6&tbnid=6kiBhPRIJa-7KM:&tbnh=95&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcholekalciferol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia%20/commons/thumb/f/fe/Cholecalciferol.png/250px-Cholecalciferol.png%20&imgrefurl%20=http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalciferol&usg=__wycd_dNWNlwOd-M9gD0b1OryVw8=&h=213&w=250&sz=10&hl=cs&start=6&tbnid=6kiBhPRIJa-7KM:&tbnh=95&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcholekalciferol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia%20/commons/thumb/f/fe/Cholecalciferol.png/250px-Cholecalciferol.png%20&imgrefurl%20=http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalciferol&usg=__wycd_dNWNlwOd-M9gD0b1OryVw8=&h=213&w=250&sz=10&hl=cs&start=6&tbnid=6kiBhPRIJa-7KM:&tbnh=95&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcholekalciferol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia%20/commons/thumb/f/fe/Cholecalciferol.png/250px-Cholecalciferol.png%20&imgrefurl%20=http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalciferol&usg=__wycd_dNWNlwOd-M9gD0b1OryVw8=&h=213&w=250&sz=10&hl=cs&start=6&tbnid=6kiBhPRIJa-7KM:&tbnh=95&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcholekalciferol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia%20/commons/thumb/d/d7/7-dehydrocholesterol.svg/480px-7-dehydrocholesterol.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:7-dehydrocholesterol.svg%3Fuselang%3Dja&usg=__Te9eoXCI6YXw1u53yv44EGdYSxg=&h=343&w=480&sz=11&hl=cs&start=1&tbnid=x9f5elrlcFkVEM:&tbnh=92&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D7-dehydrocholesterol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia%20/commons/thumb/d/d7/7-dehydrocholesterol.svg/480px-7-dehydrocholesterol.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:7-dehydrocholesterol.svg%3Fuselang%3Dja&usg=__Te9eoXCI6YXw1u53yv44EGdYSxg=&h=343&w=480&sz=11&hl=cs&start=1&tbnid=x9f5elrlcFkVEM:&tbnh=92&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D7-dehydrocholesterol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia%20/commons/thumb/d/d7/7-dehydrocholesterol.svg/480px-7-dehydrocholesterol.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:7-dehydrocholesterol.svg%3Fuselang%3Dja&usg=__Te9eoXCI6YXw1u53yv44EGdYSxg=&h=343&w=480&sz=11&hl=cs&start=1&tbnid=x9f5elrlcFkVEM:&tbnh=92&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D7-dehydrocholesterol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia%20/commons/thumb/d/d7/7-dehydrocholesterol.svg/480px-7-dehydrocholesterol.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:7-dehydrocholesterol.svg%3Fuselang%3Dja&usg=__Te9eoXCI6YXw1u53yv44EGdYSxg=&h=343&w=480&sz=11&hl=cs&start=1&tbnid=x9f5elrlcFkVEM:&tbnh=92&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D7-dehydrocholesterol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia%20/commons/thumb/d/d7/7-dehydrocholesterol.svg/480px-7-dehydrocholesterol.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:7-dehydrocholesterol.svg%3Fuselang%3Dja&usg=__Te9eoXCI6YXw1u53yv44EGdYSxg=&h=343&w=480&sz=11&hl=cs&start=1&tbnid=x9f5elrlcFkVEM:&tbnh=92&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D7-dehydrocholesterol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs


 91 

 

&prev=/images%3Fq%3D7-dehydrocholesterol%26gbv%3D2%26hl%3Dcs ( zdroj vzorce 

7- dehydrocholesterolu), (stránky navštíveny dne 31.1.2009)  

 

7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Previtamin_D3.PNG/ 

200px-Previtamin_D3.PNG (zdroj vzorce previtaminu D3), (stránky navštíveny dne 

30.11.2008) 

 

8 http://www.natuurlijkerwijs.com/english/84a3d100.gif (zdroj vzorce vitaminu D3), 

(stránky navštíveny dne 30.11.2008) 

 

9 http://www.cli-online.com/typo3temp/pics/e2dd0fd61d.jpg (zdroj vzorce 25-

hydroxycholekalciferolu), (stránky navštíveny dne 31.1. 2009) 

 

10 http://www.icgeb.trieste.it/~p450srv/ligand/1a25dihydroxyD3.gif (zdroj vzorce 1,25 – 

dihydroxycholekalciferolu), (stránky navštíveny dne 30.11.2008) 

 

11 http://zdravotnictvi.blogspot.com/2008/08/2-parathormon.html  (stránky navštíveny 

dne 1.2. 2009) 

 

12 http://parathormon.navajo.cz/ (stránky navštíveny dne 1.2.2009) 

 

13 Čepová J.: Vitamin D, jeho význam a suplementace vitaminem D u pacientů s 

osteoporózou, Farmakoterapie, 6, (2008), str. 657-660 

 

14 Bernášková K.: Metabolické poruchy kostí, přednáška na internetových stánkách: 

http://old.lf3.cuni.cz/physio/Patophysiology/education/materialy/prednasky/onem_kosti.ppt 

(stránky navštíveny dne 31.1.2009) 

 

15 http://www.mineralfit.cz/clanek/1277--krivice-u-deti.html (stránky navštíveny dne 

31.1.2009) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Previtamin_D3.PNG/%20200px-Previtamin_D3.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Previtamin_D3.PNG/%20200px-Previtamin_D3.PNG
http://www.natuurlijkerwijs.com/english/84a3d100.gif
http://www.cli-online.com/typo3temp/pics/e2dd0fd61d.jpg
http://www.icgeb.trieste.it/~p450srv/ligand/1a25dihydroxyD3.gif
http://zdravotnictvi.blogspot.com/2008/08/2-parathormon.html
http://parathormon.navajo.cz/
http://www.mineralfit.cz/clanek/1277--krivice-u-deti.html


 92 

 

16 Strunecká A.:Vitamín D v centru pozornosti, přednáška na internetových stránkách: 

http://toxicology.emtrading.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=207  (stránky 

navštíveny dne 16.2.2009) 

 

17 Mullin G.E., Dobs A.: Vitamin D and Its Role in Cancer and Imunity: A Prescription 

for Sunlight, Nutr Clin Pract, 22/3, (2007), 305-322 

 

18 Abbas S., Linseisen J., Slanger T., Kropp S., Mutschelknauss E.J., Flesch-Janys D., 

Chang-Claude J.: Serum 25-hydroxyvitamin D and risk of post-menopausal breast cancer – 

results of a large case-control study, Carcinogenesis, 29, (2008), 93-99 

 

19 Holick M.F.:Vitamin D Deficiency, N Engl J Med, 357, (2007), 266,271,273 

 

20 Bikle D.D.:Vitamin D and the immune system: Role in protection against bacterial 

infection, Curr Opin Nephrol Hypertens, 17, (2008), 348-352 

 

21 Canell J.J., Hollis B.W., Zasloff M., Heaney R.P.: Diagnosis and treatment of vitamin 

D deficiency, Expert Opin Pharmacother, 9, (2008), 107-118 

 

22 Nnoaham K.E., Clarke A.: Low serum vitamin D levels and tuberculosis: a systematic 

review and meta-analysis. Int J Epidemiol, 37, (2008), 113-119 

 

23 Vávrová J., Spěváčková V.: Vitaminy a stopové prvky – moţnosti a úskalí analýz 

v biologických materiálech, FONS, Laboratorní technologie, 4, (2008), str.18-21  

 

24 Vlčková Alena: Diplomová práce, Vývoj HPLC metody stanovení vitaminu D 

v biologickém materiálu (2008) 

 

25 http://www.kcsolid.cz/zdravotnictvi/in_vitro/navody/cz/kostni_metabolismus/1_25_ 

Hydroxy VitaminD.pdf (stránky navštíveny dne 17.3.2009) 

 

http://toxicology.emtrading.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=207
http://www.kcsolid.cz/zdravotnictvi/in_vitro/navody/cz/kostni_metabolismus/1_25_HydroxyVitaminD.pdf
http://www.kcsolid.cz/zdravotnictvi/in_vitro/navody/cz/kostni_metabolismus/1_25_HydroxyVitaminD.pdf


 93 

 

26 Krejsek J., Kopecký O.: Klinická imunologie, NUCLEUS HK, ISBN 80-86225-50-X, 

(2004), str.874, 875 

 

27 http://upload.wikimedia.org (zdroj vzorce vitaminu A), (stránky navštíveny dne 2.2. 

2009) 

 

28 http://www.natur.cuni.cz/~pcoufal/extrakce.pdf (stránky navštíveny dne 15.2. 2009) 

 

29 Karliček R. a kolektiv: Analytická chemie pro farmaceuty, Karolinum, Praha 1, 

(2001), str. 266 

 

30 Klouda P.: Moderní analytické metody, nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava, (2003), 

str. 43-49 

 

31 Procházková D.: Extrakce na tuhou fázi, CHEMagazín, 1/XIII, (2003), str. 32-34 

 

32 Plíšek Jiří: Diplomová práce, Aplikace technologie nových stacionárních fází v HPLC 

analýze biologicky aktivních látek – stanovení vitaminu E 

 

33 http://www.labicom.cz/default.aspx?server=1&section=20&article=36 (stránky 

navštíveny dne 16.2.2009) 

 

34 http://www.appliedseparations.com (stránky navštíveny dne 16.2.2009) 

 

35 SUPELCO - Bulletin 910, Guide to Solid Phase Extraction, (1998), str. 6  

 

36 http://www.scribd.com/doc/4355814/Manual-Supelco (stránky navštíveny dne 5.2. 

2009) 

 

http://upload.wikimedia.org/
http://www.natur.cuni.cz/~pcoufal/extrakce.pdf
http://www.labicom.cz/default.aspx?server=1&section=20&article=36
http://www.appliedseparations.com/
http://www.scribd.com/doc/4355814/Manual-Supelco


 94 

 

37 RNDr. Dagmar Solichová, PhD., RNDr. Lenka Krčmová, PhD., Mgr. Markéta 

Kašparová: HPLC stanovení antioxidačních vitaminů A a E v lyofilizovaném séru, 

materiály k praktickému cvičení z předmětu Vybrané separační metody, (2007) 

 

38 Chatzimichalakis P. F., Samanidou V. F.: Development of validated liquid 

chromatography method for the simultaneous determination of eight fat.soluble vitamins in 

biological fluids after solid-phase extraction, Journal of Chromatography B, 805, (2004), 

289 – 296 

 

39 Aronov P. A., Hall L. M., Dettmer K., Stephensen Ch. B., Hammock B.D.: Metabolit 

profilig of major vitamin D metabolites usány Diels-Alder derivatization and ultra-

performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry, Anal Bioanal Chem, 391, 

(2008), 1917 – 1930 

 

40 Applied Separations, Application Note – Solid Phase Extraction 130, Isolation of 

vitamin D3 its metabolites from serum or plazma, (aplikační list) 

 

41 http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?N4=57044|SUPELCO 

&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC  (stránky navštíveny dne 8.3. 

09) 

 

42 Zima T. a kol.: Laboratorní diagnostika, Galén Praha, ISBN 80-7262-201-3, (2002), 

str. 225,320,321 

 

43 Urbánek L., Solichová D., Melichar B., Dvořák J., Svobodová I., Solich P.: 

Optimalization and validation of a high performance liquid chromatography metod for the 

simultaneous determination of vitamins A and E in human serum using monolitic column 

and diode-array detection, Analytica Chimica Acta, 573-574, (2006), 267-272 

 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?N4=57044|SUPELCO&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?N4=57044|SUPELCO&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC


 95 

 

44 Pittas AG, Lau J, Hu FB, Dawson-Hughes B.: The role of vitamin D and calcium in 

type 2 diabetes. A systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metabol, 92, 

(2007), 2017-2029 

 


