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ABSTRAKT : 

 
Candida albicans je obecně jedna z nejčastěji izolovaných houbovitých patogenů 

v lidském těle. Je obecný původce nosokomiálních nákaz, infekcí krevního oběhu, urinárních 

infekcí a infekcí zažívacího traktu. Jedno z nejčastějších infekčních onemocnění je 

vulvovaginální kandidóza, která postihuje většinu zdravé populace žen. Candida albicans může 

růst jako hyfa, pseudohyfa, nebo rašící kvasinka. Dosažitelnost této různorodosti - vnitřní 

proměnlivosti morfologie je velkým přínosem pro patogenní život tohoto organismu. Změna 

morfologické formy z kvasinkové (blastospóry) na pseudomyceliární nebo myceliární (hyfovou) 

charakterizuje přechod z koloniálního statutu na invazivní. Vedle fyzikálně-chemických faktorů, 

zasahují do těchto transformačních dějů i quorum sensing látky – farnesol, který pokud je 

akumulován nad určitou mez, zabraňuje přeměnu z kvasinky na mycelium a tyrosol, který 

urychluje přeměnu v zárodečnou formu (germ tubes), tedy z kvasinky na vláknitou formu. 

Tato diplomová práce se zabývá  vypracováním analytické metody určené k identifikaci a 

stanovení biologicky aktivních látek farnesolu a tyrosolu pomocí ultraúčinné kapalinové 

chromatografie (UHPLC) ve spojení s hmotnostním spektrometrem (MS) typu trojitého 

kvadrupólu s možností tandemové hmotnostní detekce (MS/MS).  

Byla vyvinuta analytická metoda ke stanovení biologicky aktivních látek farnesolu a 

tyrosolu. Aplikace této metody posloužila k sledování přítomnosti látek v biologickém vzorku. 

Tyto výsledky by měly být využity k dalším výzkumným záměrům v klinickém lékařství v 

problematice onemocnění způsobené kvasinkou Candida albicans u žen. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA : farnesol, tyrosol, Candida albicans, ultraúčinná kapalinové chromatografie, 

tandemová hmotnostní spektrometrie  
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SUMMARY : 

Candida albicans is generally one of the most often isolated fungal pathogens in human 

body. It is a common cause of nosocomial infections, bloodstream infections, urinary infections 

and infections of digestive tract. One of the most infectious diseases is vaginal candidosis, 

which affects most of healthy population of women. Candida albicans can grow as hyphae, 

pseudohyphae, or budding yeast. The availability of this diversity - the variability of the internal 

morphology is of great benefit for the oraganism´s lifestyle. Morphological change of yeast 

forms to pseudomycelium or mycelium (hyphae) characterizes the transition from colonial 

statute to invasive. In addition to the physical-chemical factors during these transformation 

procedures - farnesol and tyrosol participate as well as quorum sensing compounds. 

Farnesol which, if accumulated over a certain limit, it prevents the conversion of yeast 

to the mycelium. Tyrosol, which accelerates the conversion in to the form of the germ (germ 

tubes), namely the yeast fibrous form (invasive form).  

This thesis deals with the development of analytical method for identification and 

quantification of biologically active substances farnesol and tyrosol using ultra performance 

liquid chromatography in connection with mass spectrometer, triple quadrupole type with the 

possibility of tandem mass spectrometry experiments. Analytical method for the quantification 

usedSRMmode to ensure sufficient selectivity and sensitivity. Application of this method served 

to monitor the presence of substances in biological samples. These results should use for 

further research purposes in clinical medicine in the area of diseases caused by yeast Candida 

albicans in women. 

 

KEYWORDS : farnesol, tyrosol, Candida albicans, ultra performance liquid chromatography, 

tandem mass spectrometry 
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Úvod 

 
Kapalinová chromatografie (Liquid chromatography – LC) je důležitá separační technika 

ve světě vědy a na poli různých oborů analytické chemie. 

 

Tradičními detektory kapalinové chromatografie jsou detektory elektrochemické, 

refraktometrický, fluorescenční a detektor ultrafialového – viditelného spektra (UV-VIS). 

Kapalinová chromatografie se vyvíjela k více specifickým a citlivým detektorům. 

Pokrok ukázal jako velmi výhodné spojení kapalinové chromatografie s hmotnostním 

spektrometrem (LC-MS) [1]. Velkou roli hrál fakt, že mnohé látky jsou netěkavé a tudíž je nelze 

separovat pomocí plynové chromatografie. Derivatizace analytů na své těkavé analogy s sebou 

přináší chyby při kvantifikaci píků a prodloužení času analýzy. 

 

Cesta vývoje kapalinové chromatografie dospěla k ultra-vysokoúčinné kapalinové 

chromatografii (UHPLC). Metoda je charakteristická svými vlastnostmi jako jsou ultra-vysokým 

tlakem systému (což ji odlišuje od konvenční HPLC), minimalizace systémových objemů, sub-2-

mikronová technologie plnění kolon, vysoká účinnost těchto kolon, zkrácení dob analýz, vyšší 

rozlišení a citlivost [2]. 

 

Hmotnostní spektrometrie je výkonná analytická technika, která je používána pro 

identifikaci neznámých sloučenin, pro velmi citlivou a selektivní kvantifikaci známých sloučenin,  

objasnění struktury a chemických vlastností molekul [3,4] a určení přesné molekulové hmotnosti 

molekul v závislosti na typu použitého analyzátoru. 
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1. Teoretická část 

 

1.1 Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 
V roce 1975, Halász a kolektiv [5] ukázal, že rychlejších separací může být dosaženo 

pomocí použitím malých částic, mající poloměr menší než 1μm. Tímto bylo také ukázáno, že 

zkrácení doby analýzy přináší vyšší nárůst zpětného tlaku nežli u klasické vysokotlaké 

kapalinové chromatografie. Nejběžnější konvenční tlaková zařízení kapalinové chromatografie 

mají horní hranici tlaku 40 MPa většinou na bázi silikagelu. Proto u UHPLC, kde se používá 

menšího zrnění a užšího průměru kolon, bylo třeba vyřešit a upravit podmínky oproti 

konvenčnímu HPLC systému tak, aby byly získány podmínky pro vyšší citlivost, co nejužších a 

symetrických tvarů píků a zkrácení dob analýz při ultra-vysokém tlaku. 

Mezi tyto úpravy patřily : minimalizace systémových objemů, speciální kapilární spoje, 

využití nízkoobjemové detekční cely, zvýšená rychlost sběru dat k zaznamenání dostatečného 

počtu bodů pík a vysoké nároky na pumpovací zařízení z hlediska ultra-vysokého tlaku v 

systému. Dále úprava sorbentu kolon : chemicky i mechanicky odolný materiál a menší velikost 

částic (sub-2 mikronová technologie) [6]. 

 

1.1.1 Chemie malých částic 

 

Použití malých částic, kterými jsou plněny analytické kolony pro UHPLC, vyplývá z van 

Deemterových rovnic. 

 

 

Obrázek 1 Příklad van Deemterových křivek pro částice 5 μm až 1,7 μm. 

Dle van Demterovy rovnice : 
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Kde: H je výškový ekvivalent teoretického patra a μ je rychlost lineárního průtoku mobilní 

fáze. A, B a C jsou konstanty. Malá hodnota výšky teoretického patra představuje vyšší 

separační účinnost. 

 

Konstanta A je vířivý difúzní čas. Vířivá difúze vyplývá z vícecestných proudících cest 

v koloně a je nezávislá na mobilní fázi. Díky uzavření částic v koloně nabývají hodnoty proudů 

různé délky. Tyto cesty toku mobilní fáze různých délek kolem analytu způsobují rozšiřování 

píku. Z toho plyne, že konstanta A závisí na kompaktnosti stacionární fáze. 

 
Konstanta B je koeficient podélné difúze. Souvisí s difúzním koeficientem analytu 

v mobilní fázi. Kratší čas zadržení analytu v koloně snižuje rozšiřování píku následkem podélné 

difůze. Rychlejší tok mobilní fáze snižuje čas, po který je analyt zadržen na koloně. 

 

Konstanta C je koeficient převodu hmoty analytu. Souvisí s ustavováním rovnováhy 

analytu mezi stagnantní mobilní a stacionární fázi. Toto ustavování rovnováhy je tak pomalé, že 

některé molekuly analytu, které nemají dostatek času, aby se poutaly se stacionární fází, jsou 

unášeny dál mobilní fází a jsou tedy vyplavovány z kolony. Vyšší průtok mobilní fáze přispívá 

k odstupňování molekul analytu, což vysvětluje faktor μ v tomto vzorci [6]. 

 

Od menších částic stacionární fáze se očekává snížení doby ustavování rovnováhy. 

Z toho vyplývá, že malé částice stacionární fáze přispívají k snížení hodnot konstant A a 

C, nepřímo pak mají vliv na hodnotu konstanty B [7]. 

 

Malé částice tedy dovolují urychlit separaci a zvýšit rozlišení systému. 

 

 

Obrázek 2 w 1 a w 2 jsou šířky píků, t 1 a t 2 jsou retenční časy analytu, snažíme se o co nejužší 

píky a tím i větší citlivost systému a velké rozlišení. 

Tyto malé kuličky stacionární fáze, kterými je naplněna UHPLC kolona, mají mezi sebou 

velmi malé prostory a poskytují tak odpor toku rozpouštědla. Pro optimální separace je 

vyžadován vysoký tlak, tlak 20 000 psi a vyšší, odtud plyne název ultra-vysokoúčinné 

chromatografie (Ultra-HLPC, nebo UHPLC pro zkrácení). 
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Díky malému průtoku mobilní fáze, jsou UHPLC kolony přirozeným mezičlánkem ve 

spojení s hmotnostním spektrometrem jako detektorem [7]. 

Malé částice zvyšují účinnost, ale umožňují i pracovat s rostoucí lineární průtokovou 

rychlostí bez ztráty účinnosti, za předpokladu dobré citlivosti a rychlosti. Účinnost je primárním 

separačním parametrem jak u UHPLC tak HPLC [8]. 

Princip rovnice rozlišení : 

  

 

Selectivity – selektivita  

Efficiency  – účinnost 

Capacity   – kapacita, výkonnost 

 
Rozlišení může být vyjádřeno matematicky mnohými relevantními vzorci a formámi rovnic 

rozlišení. Rovnice rozlišení obsahuje fyzikální a chemické parametry, které mají vliv na rozlišení 

chromatografie. Selektivita a kapacita jsou chemickými faktory, které historicky jsou 

nejjednoduššími parametry k ovlivnění a zlepšení citlivosti. Tyto parametry mohou být ovlivněny 

změnami teploty, změnou složení mobilní fáze, sestavením kolony. Účinnost je fyzikální 

parametr, se kterým se složitě manipuluje díky závislosti druhé odmocniny. Avšak účinnost 

může mít významný dopad na citlivost pokud je velikost částic malá. UPLC se soustředí na 

zlepšení citlivosti použitím částic o velikosti 1,7 μm k zlepšení účinnosti systému [9]. 

 

Rozlišení, R (Rs), je úměrná druhé odmocnině N. Účinnost je nepřímo úměrná velikosti 

částic. A tedy pro částice o velikosti 1,7 μm můžeme říct, že pro zlepšení citlivosti 1,7x, 

potřebujeme zvýšit účinnost 3x, tedy snížit velikost částic 3x (viz tabulka 1) [9,10]. 

dp
N

1
  

Obecně k dvojnásobné citlivosti potřebujeme snížit velikost částic 3x. 

Účinnost, N je nepřímo úměrná druhé mocnině šířky píku – w. 

2

1

w
N   

Výška píku je nepřímo úměrná šířce píku. 

w
Výška

1
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Velikost částic 
(μm) 

Šířka píku Výška píku 

5.0 1x (stejné) 1x (stejné) 

3.0 0.8x 1.3x (+30%) 

1.7 0.6x 1.7 (+70%) 

Tabulka 1 Charakter velikostí částic [9]. 

Z tabulky 1 je jasné, že UPLC kolony využívající velikost částic 1,7 μm a stejnou délku 

kolony jako konvenční HPLC kolony vyplývá : 

- zlepšení rozlišení oproti kolonám plněné částicemi o velikosti 5 μm – 1,7x (o +70%)  

- zlepšení rozlišení oproti kolonám plněné částicemi o velikosti 3 μm – 1,3x (o +30%) 

Tyto závislosti se promítají i do celkové doby analýzy, resp. nám zkracují dobu analýzy, 

což je velkým pozitivem při hodnocení velkého množství vzorků [9,10]. 

Velikost částic 
(μm) 

Citlivost Průtoková rychlost 
(mL/min) 

Doba analýzy 
(min) 

 

5.0 1x (stejné) 0.20 15.0 

3.0 1.3x (+30%) 0.33 9.0 

1.7 1.7 (+70%) 0.59 5.1 

Tabulka 2 Porovnání velikostí částic a doby analýzy. 

S velikostí částic souvisí i zpětný tlak, je přímo úměrný průtokové rychlosti a nepřímo 

druhé mocnině velikosti částic. 

2

1

dp
FRxP   

 

Systémový zpětný tlak v sobě obsahuje zpětné tlaky z kolony, spojovacích kapilár a 

detekční cely. Tento zpětný tlak není  únosný konvenčními HPLC systémy [9]. 

 

Příklad tlaku vkládaný na kolonu : 

Velikost částic 
(μm) 

Tlak kolony 
(psi) 

4.8 354 

1.7 7 656 

Tabulka 3 Tlaky vkládané na kolonu [9]. 
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Stejně jako obvyklé HPLC systémy je UHPLC sestaveno ze čtyř hlavních modulů. Jako 

příklad je uveden obrázek systému UPLC firmy Waters. 

  

 

 

Obrázek 3 UPLC moduly. 
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1.2 UPLC systém 

 

1.2.1 Binary Solvent Manager 

 
Binary solvent manager je vysokotlaká binární pumpa. Mobilní fáze je do systému 

dopravována pomocí Acquity UPLC binárního vysokotlakého gradientového čerpadla [10]. 

Dodává do systému rovnoměrně proud rozpouštědla (bezpulzně) v požadované analytické 

průtokové rychlosti. Je charakterizována následujícím [10] : 

 Nízký mrtvý objem čerpadla. 

 Vakuový degaser. 

 Výběr ze 4 rozpouštědel. 

 4 pístové akumulátorové komory vybavené snímači tlaku. 

 Tlaková odolnost pro UPLC podmínky (15.000 psi tj. 1000 bar). 

 

Výběr ze čtyř rozpouštědel je výhodný pro tvorbu gradientů, umožňuje také snadnou 

automatizaci a tím i snadnou výměnu rozpouštědel a přepínání různých metod, využívající jiná 

rozpuštědla. Pracovní tlak 1000 bar umožňuje práci s kolonami, které jsou plněny částicemi 

malého zrnění a úzkým průměrem kolon. Objem rozpouštědla umožňuje průtok od 0,01-2,00 

mL/min. Kde při průtokové rychlosti 0,01 mL/min se tlak pohybuje okolo 1034 bar  (15 000 psi) a 

při průtoku 2 mL/min se tlak snižuje k 621 bar (9000 psi). 

Každá pumpa (pumpa A a B) má svůj vlastní na sobě nezávislý systém. Systém 

obsahuje také míchací zařízením, ve kterém se připraví mobilní fáze požadovaných parametrů 

(filter/mixer/tee). Pro odplynění je zde uložen šesti-komůrkový degasser [11]. 

 

 

Obrázek 4 Binary Solvent Manager – průtokové cesty. 
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1.2.2  Sample Manager – automatický dávkovač 

Tento dávkovač disponuje termostatem v rozsahu teplot od +4
o
C do +40

o
C. Umožňuje 

dávkování v rozsahu 0,1- 50 μl. Sample Manager dokáže provést nástřik přibližně do 45 sec 

s jedním promytím a do 60 sec po duálním promytí. Pro oplach jehly používá dvě kapaliny, tzv. 

silnou a slabou, které se volí dle povahy analytu. Systém využívá designu jehla v jehle, čímž je 

omezen přenos vzorků mezi jednotlivými nástřiky. Sample Manager umožňuje tři techniky 

nástřiku : 

 tzv. „Full Loop“ Injection – která umožňuje injikovat 100% nominálního objemu 

smyčky. 

 tzv. „Partial Loop Injection“- pracující s technikou přeplněné jehly „Needle 

Overfill“. Tato technika je doporučována pro objemy 2,5 a 10 μl. 

 tzv. „Partial Loop Injection“- kde je nástřik tlakově asistovaný „Pressure Assisted“, 

tato technika umožňuje využití 10%-50% objemu smyčky. Je doporučována pro 

objemy od 20 a 50 μl.  

 

1.2.3 Kolonový termostat 

 
UPLC kolony jsou uloženy v kolonovém termostatu, který umožňuje temperaci od +5°C 

do +65°C [11]. Navíc disponuje rozhraním eCord, které ukládá všechny detaily životního cyklu 

kolony během měření do mikročipu, který je trvale připevněn k tělu kolony [10]. Takto uložené 

informace nabízí například přehled:  

 Celkovém počet měřených vzorků.  

 Počtu provedených nástřiků. 

 Kompletní tlakovou historii kolony. 

 Zaznamenává data ze System Suitability testů. 

 

Obrázek 5 UPLC kolona s mikročipem. 

Kolonový termostat má dvě nastavitelné polohy. V poloze 0° tzv. „home position“, kdy je 

kolona nad Sample Managerem spojena přímo s optickým či jiným detektorem nad ní. V druhé 

poloze – 180°, tzv. „away position“ kdy je kolona spojena kolmo s hmotnostním spektrometrem 

[11]. 
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1.2.4 UHPLC kolony 

 
Jsou to kolony plněné částicemi o velikosti 1,5 – 1,9 μm (nejčastěji). Podrobněji jsou zde 

popsány kolony od firmy Waters. Zde jsou částice tvořeny v silikagelové matrici spojeny s 

ethylenovými můstky (viz obrázek 6) [11]. 

 

 

Obrázek 6  Ethylenové můstky. 

Tyto hybridní částice pracují za vysokého tlaku. Separační proces využívá sorbentů 

připravených patentovanou technologií "bridged hybrid particle", které vynikají svojí 

mechanickou pevností a mimořádným dělícím potenciálem [10]. Výhodou tohoto hybridního 

materiálu je využití vlastností jak anorganického tak organického materiálu [9], plnění kolon sub-

2-mikronovými částicemi umožňuje zkrácení doby analýz, zachování jednotlivých účinností a 

rozlišení. Hybridní materiál je navíc charakteristický svou zvýšenou teplotní a pH stabilitou a 

znatelným zlepšením tvaru píků [10]. 

Stavba těchto kolon dovoluje optimální kompatibilitu s MS průtokovou rychlostí. 

Na obrázku 7 je klasický příklad porovnání separací pomocí HPLC a UHPLC metody. 

 

 

Obrázek 7 Porovnání separací. 
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Dále následuje ukázka různých typů UHPLC kolon, konkrétně tedy Acquity UPLC kolony.  

 

 

Obrázek 8 Acquity UPLC kolony. 

Dále jsou to : 

 ACQUITY UPLC HILIC. 

 ACQUITY UPLC HSS T3 – používá se pro retenci polárních látek; ligand C18 je 

zde trifunkčně vázán na povrch silikagelu. 

 

1.2.5 Detektory UPLC 

 
UPLC využívá různé typy detektorů. Prvním je detektor dvoukanálový UV/Vis detektor 

(tzv. TUV), který operuje o vlnových délkách od 190-700 nm nebo PDA - detektor diodového 

pole, který operuje v oblasti vlnových délek od 190-800 nm [10]. Optická dráha této fotocely je 

uvnitř teflonové kapiláry (viz obr.9) [12]. 

 

 

Obrázek 9 Schéma detekční cely UPLC systému. 
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Obrázek 10 TUV fotocela. 

Její délka je 10 mm a její objem je 500 nL. 

 
Nezbytným parametrem je i zvýšení frekvence sběru dat pro integraci píků (80 bodů za 

sekundu). 

Evaporative Light Scattering (ELS) detektor, který nespoléhá na optické vlastnosti 

analytu, detekuje všechny těkavé sloučeniny menší než mobilní fáze. 

Dalším detektorem, který lze k systému Acquity připojit a plně ovládat je hmotnostní 

spektrometr (viz dále). 

Novým detektorem je skenující fluorescenční detektor (Acquity UPLC FLR detektor) 

[9,10]. Tento nový detektor je charakterizován : 

 excitace/emise 200- 900 nm  

 citlivost S/N > 1000 (Ramanovo spektrum vody)  

 rychlost sběru dat 80 Hz  

 zdroj světla Hg/Xe výbojka  

 objem fotocely < 2 ul  

 poskytuje 2D/3D data 

 

Jeho využití je jak pro vývoj metod, tak i rutinní využití. 

 

 

Obrázek 11 Acquity UPLC FLR Detector. 
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1.3 Hmotnostní spektrometrie 

 
Hmotnostní spektrometrie (MS) je analytická metoda sloužící k převedení molekul na 

ionty pomocí ionizace a rozdělení těchto iontů podle poměru hmotnosti a náboje (m/z) a 

následnému záznamu relativních intenzit jednotlivých iontů. 

Je to metoda velmi citlivá, destruktivní. Výhodou je i malá spotřeba vzorku. 

MS je řazena mezi spektrální techniky, i když podle definice by tam patřit neměla, protože 

spektrální techniky měří rozdíly energií mezi dvěma stavy molekuly a sledují pravděpodobnost 

přechodu (IČ, UV, NMR aj.) – mezi tyto techniky je MS řazena jen pro formální podobnost 

získaných záznamů (hmotnostních spekter) s jinými spektry a podobné využití (strukturní 

analýza) [13]. 

 Výhody použití MS techniky:  

 Metoda má výbornou vypovídací schopnost o struktuře analyzovaných látek. 

 Těžištěm analytického využití MS je především stopová analýza organických 

látek s důrazem na zjištění jejich struktury. 

 Hmotnostní spektrometrie umožňuje určit izotopový poměr prvku ve vzorku 

(
13

C/
12

C, 
2
H/

1
H, 

18
O/

16
O,

17
O/

16
O, 

15
N/

14
N, 

34
S/

32
S, 

33
S/

32
S). 

 Hmotnostní spektrometry nízkého i vysokého rozlišení lze provozovat v běžných 

podmínkách analytických laboratoří. 

 Spojení hmotnostního spektrometru s moderními separačními metodami. 

umožňuje provádět stopovou kvalitativní i kvantitativní analýzu látek 

v komplexních matricích. 

 Dostupnost moderních iontových zdrojů rozšiřuje aplikační oblast MS na 

vysokomolekulární netěkavé látky (biochemický, klinický výzkum) [14]. 

 

Hmotnostní spektrometr se skládá ze tří základních částí (viz obr.12) : 

 iontový zdroj – slouží k převedení neutrálních molekul analytu na nabité částice 

(ionizací), konstrukce se liší podle použité ionizační techniky. 

 hmotnostní analyzátor – slouží k rozdělení iontů v plynné fázi za vakua podle 

poměru hmotnosti a náboje (m/z). 

 detektor – slouží k detekci iontů po jejich separaci m/z a k určení relativní 

intenzity jednotlivých iontů. 

 

Další  části přístroje : 

 vakuový systém 

 zařízení pro zavádění vzorku 

 iontová optika sloužící k urychlení a fokusaci iontů 

 počítač na ovládání a ladění přístroje, sběr a ukládání dat, porovnání spekter 

s knihovnou spekter [13]. 
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Obrázek 12 Schéma hmotnostního spektrometru. 

Hmotnostní analyzátor vždy pracuje za vysokého vakua, hodnota vakua se liší dle typu 

analyzátoru : 

-  iontová cyklotronová rezonance (ICR) – cca 10
-7 

– 10
-9

 Pa 

-  magnetický analyzátor s dvojí  fokusací iontů – cca 10
-5 

– 10
-6

 Pa 

-  kvadrupólový a průletový analyzátor – cca 10
-3 

Pa 

-  iontová past - cca 10
-3 

Pa (+ přibližně 10
-2 

Pa helia v iontové pasti) 

 

Také iontový zdroj většinou pracuje za vysokého vakua, výjimkou jsou ionizační techniky 

pracující za atmosférického tlaku (APCI, ESI a částečně TSI) [13]. 

Potřebu vakua shrnuje následující tabulka. 

Ionizace 

Výběr fáze Technika Tlak
 

Plynná fáze elektronová ionizace VV 

 chemická ionizace SV 

 fotoionizace VV 

Kapalná fáze ionizace termosprejem VV 

 chemická ionizace za 
atmosférického tlaku 

NV 

 fotoionizace za 
atmosférického tlaku 

AT 

 ionizace elektrosprejem AT 

Pevná fáze desorpce plazmou AT 

 desorpce polem VV 

 Sekundární-iontová MS VV 

 ionizace urychlenými atomy VV 

 ionizace laserem za účasti 
matrice 

VV 

Tabulka 4 VV – vysoké vakuum; SV – střední vakuum; NV – nízké vakuum; AT – atmosférický 

tlak.  
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K dosažení tohoto vakua je potřeba výkonných vakuových pump [15]. 

Vakuum je zapotřebí, aby ionty měly dostatečnou dráhu a aby nedocházelo ke kolizním 

srážkám s neutrálními atomy a ke ztrátě signálu. 

Při elektronové ionizaci by za přítomnosti vzdušného kyslíku došlo k přepálení 

odporového drátku produkující elektrony [13]. 

 

Komponenty hmotnostního spektrometru i s možnostmi spojení se separačními 

technikami shrnuje následující obrázek. 

 

 

Obrázek 13 Komponenty hmotnostního spektrometru; ionizační technika pro GC/MS má iontový 

zdroj ve vakuu; ionizace za atmosférického tlaku (API) má externí iontový zdroj. 
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1.3.1 Ionizační techniky MS 

 
Ionizace je nutná, protože MS měření je následně prováděno s nabitými částicemi, se 

kterými je jednodušší manipulace pohybu a řízení iontů. Aplikací elektrických a magnetických sil 

se energie a rychlost iontů dají kontrolovat a obojí tak přispívá k jejich separaci a detekci. 

V kontrastu, neutrální plynná fáze se pohybuje libovolně a necíleně [15].  

 

 Produkce iontů je vlastnost, která se nejvíce dotýká kvality dosažených dat 

hmotnostního spektra.  

 Výběr ionizační techniky je závislý na fyzikálně-chemických vlastnostech analytu 

(těkavost, molekulová hmotnost, tepelná stabilita, složitost matrice, ve které je 

analyt obsažen aj.) [16]. 

 Některé ionizační techniky byly pak vývojem nahrazeny jinými a používají se tak 

méně nebo vůbec ne. 

 

Největší význam dnes mají ionizační techniky : 

 ESI + APCI – pro spojení HPLC/MS (+ APPI) 

 ESI, MALDI – pro analýzu biomolekul, nejšetrnější ionizační techniky 

 EI – jako jediná pro možnost porovnání s knihovnami spekter, strukturní 

informace, GC/MS [13]. 

 

Většina používaných přístrojů používá ionizaci za atmosférického tlaku, kde je eliminace 

a ionizace solventu sloučena ve zdroji a uskutečňuje se za atmosférického tlaku. Všechny 

ionizace za atmosférického tlaku jsou relativně „měkké“ techniky v závislosti použitém napětí 

(kladném či záporném), jsou těmito technikami tvořeny následující ionty (viz Tab.5). 

 

Kladné ionty Záporné ionty 

kationtový radikál M
+. 

deprotovana molekula [M-H]
- 

protonovaná molekula [M+H]
+ 

adukty [M+HCOO]
-
 

ionty jednoduchých aduktů [M+Na]
+
,[M+K]

+
  

Ionty reprezentované jednoduchou ztrátou 
jako je ztráta vody [M+H-H2O]

+ 
 

Seskupení iontů [M+Na
+
-
 
H

+ 
m-1]

+
  

Tabulka 5 Znázornění vznikajících kladných a záporných iontů při ionizaci; ionizace za 

atmosférického tlaku. 
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1.3.1.1 Ionizace elektrosprejem – ESI 

 

Za objevení této ionizační techniky dostal John B. Fenn Nobelovu cenu za chemii v roce 

2002. 

Je doporučována pro látky iontové povahy nebo vysoce polární či termolabilní, nebo 

s hmotností vyšší než 1000 Da. Obzvláště je vhodná pro biomolekuly jako jsou proteiny, peptidy 

a oligonukleotidy, ale může analyzovat i malé molekuly a je vhodná pro látky v kapalné fázi. 

 

 

Obrázek 14 Aplikace různých technik ionizace. 

Analyt rozpuštěný ve vhodném rozpouštědle je přiváděn od kapalinového chromatografu 

k elektrospeji kovovou kapilárou, která je obklopena proudem dusíku. Na kapiláru je vkládáno 

vysoké napětí (3-5 kV), takže vznikají kapičky po rozprášení pomocí proudu dusíku; na konci 

kapiláry se tvoří – tzv. Taylorův kužel, ze kterého se uvolňují jednotlivé kapičky, které nesou 

velké množství nábojů. Povrchová hustota těchto kapiček postupně vzrůstá s dalším 

odpařováním rozpouštědla z povrchu kapiček a tím se zmenšuje i jejich objem [13]. 

Jakmile hustota povrchového náboje dosáhne určité kritické hodnoty, dojde k tzv. 

Coulombické explozi – tj. rozpadu kapičky na řadu menších kapiček nesoucí náboj. Tento 

proces Coulombických explozí a odpařování rozpouštědla se opakuje tak dlouho, až je kapička 

dostatečně malá a může dojít k uvolnění protonované či deprotonované molekuly z jejího 

povrchu (tomuto jevu se říká vypařování iontů). Takto vznikají kladné a záporné ionty (viz 

Tab.5) v souvislosti s nastavením módu pro ionizaci (ESI
-
, ESI

+
), podobně i u dalších technik. 

Jednotlivé ionty jsou pak nadále unášeny k analyzátoru a detektoru. 
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Obrázek 15 Jednoduché schéma ionizace elektrosprejem. 

 

 

Obrázek 16 a) Schéma vzniku iontů ionizací elektrosprejem (záznam kladných iontů); b) 

Detailní pohled na Taylorův kužel. 
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Obrázek 17 Desorpce iontů z nabitých kapiček v plynou fázi – vypařování iontů. 

Kapičky vzniklé ionizací elektrosprejem nesou na svém povrchu mnohonásobné 

množství nábojů, což umožňuje vzniku mnohonásobně nabitých iontů, díky čemuž je možné 

analyzovat biopolymery s molekulovými hmotnostmi v desítkách tisíc Daltonů s běžným 

kvadrupólovým analyzátorem s hmotnostním rozsahem do m/z 3000 [13]. 

Nejlepší citlivosti je dosaženo při průtokové rychlosti od 2 do 10 μl/min. Práce s průtokem 

1ml/min a vyšší je možná, ale může být snížen poměr signálu k šumu. 

Mobilní fáze by měla mít upravené pH dle charakteru analytu, který je ionizován. 

 kyselá oblast je vhodná pro stanovování bazických sloučenin, pro podpoření 

ionizace se používají přídavky organických kyselin (jako je kyselina octová nebo 

mravenčí) pro podpoření protonace při záznamu kladných iontů (ESI positive = 

ESI
+
). 

 zásaditá oblast je vhodná pro analýzu kyselých sloučenin, pro podpoření 

deprotonace se používá přídavek 0,1 – 0,5% NH3 při záznamu záporných iontů 

(ESI negative = ESI
-
) [9,13,15,17]. 

 
Rovnice pro bazické sloučeniny : přidání kyselé substance (AH). 

Záznam kladných iontů.  

   M-NH2 + AH → [M-NH3]
+
 + A

-
 

 

Rovnice pro kyselé sloučeniny : přidání bazické substance (B). 

Záznam záporných iontů. 

   M–COOH + B → [M-COO]
-
 + BH

+
  

 

Svou roli hraje i použité rozpouštědlo vzorku. Experimentálně bylo dokázáno že 

nejlepšími rozpouštědly jsou : 

methanol – slabší eluent, proton donorové rozpouštědlo. 

acetonitril – silnější eluent, proton akceptorové rozpouštědlo, nižší viskozita. 

Tyto látky jsou komerčně dostupné v požadované čistotě pro LC/MS. 
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Pokud vzorek obsahuje vyšší koncentraci solí, nebo nadbytek jiného analytu, který může 

ionizovat, mohou pak nastat konkurenční efekty při ionizace. Tomuto se říká „iontová suprese“ 

[13]. Proto je nezbytné vyvinout chromatografickou separaci, která odstraňuje tento efekt, velký 

význam má tato operace při kvantitativním stanovení. 

V souhrnu je nutné tedy vzít v úvahu : 

- použité rozpouštědlo, které hraje svou roli při ionizaci. 

- iontovou supresi (matricový efekt). 

- iontové adukty při interpretaci a kvantifikaci. 

 

1.3.1.2 Ionizace nanoelektrosprejem 

 

Je to miniaturizovaná technika ESI, rozdíl je v průtokové rychlosti (tedy v nl/min), používá 

se zlatem potažená jemná kapilára, vkládá se menší napětí (500-800 V), nepoužívá se 

zmlžující plyn, objem vzorku je typicky menší než 1μm, nano-ES design [15]. 

 

1.3.1.3 Desorpce elektrospejem – DESI 

 

Jedná se o novou ionizační techniku, která spojuje ESI a ionizaci desorpcí. Dá se 

aplikovat pro polární a nepolární látky, Mohou jí být analyzovány tak malé jako molekuly 

aminokyselin, léčiv a alkaloidů a velké jako molekuly peptidů a proteinů. 

 

1.3.1.4 Chemická ionizace za atmosférického tlaku – APCI 

 

Tato technika je již standardní ve spojení LC/MS společně s ESI. Je to šetrná technika 

stejně jako ESI, výhodou je nižší intenzita aduktů s ionty alkalických kovů, což usnadňuje 

interpretaci. Princip techniky je obdobný jako u konvenční chemické ionizace (viz dále), ale 

ionizace probíhá za atmosférického tlaku. Konstrukce je obdobná jako u ESI, navíc je zde 

přidána výbojová elektroda (jehla). Na tuto jehlu je vkládáno vysoké napětí, čímž vzniká 

koronový výboj, kterým se nejdříve ionizují molekuly mobilní fáze, které jsou v přebytku a 

následně jsou ionizovány molekuly analytu, tyto ionty jsou urychleny pak směrem k analyzátoru.  

Tákové děje si můžeme vyjádřit : 

- záznam kladných iontů                  A + SH → AH
+
 + S

-
 

- záznam záporných iontů               AH + S → A
-
 + SH

+
 

A – analyt , S – mobilní fáze. 

 

Dalším rozdílem od ESI je použití vyššího průtokové rychlosti (50 μl – 2 ml/min). 

Podmínkou, kterou APCI požaduje pro práci je, aby analyt byl těkavý a termicky stálý a mobilní 

fáze byla vhodná pro acido-bazické reakce v plynné fázi. Tato technika se také liší od ESI 

uplatněním v rozsahu polárních a nepolárních látek [2,13,15,16].  
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Obrázek 18 Princip APCI. 

1.3.1.5 Fotoionizace za atmosférického tlaku – APPI 

 

Tato technika je obdobná předchozí jen na místo koronárního výboje je použito UV 

záření. Principem je tedy použití fotonů k ionizaci molekul v plynné fázi. Zdrojem UV záření je 

kryptonová výbojka. Energie fotonů je volena tak, aby byla vyšší než ionizační energie většiny 

organických molekul, ale při tom menší než složek mobilní fáze. 

Mechanismus ionizace – ionizace může být buď přímá, nebo s použitím tzv.dopantu, 

který pak reaguje ion-molekulárními reakcemi s analytem [2,13,15,16]. 

 přímá APPI                                   M + hv M
+●

 

 APPI s dopantem                          D + hv D
+●

 

 

Obrázek 19 Princip APPI. 
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1.3.1.6 Elektronová ionizace – EI 

Tato ionizační technika je označovaná jako „tvrdá“ ionizační technika, protože ionizovaná 

molekula při ní získá nadbytek vnitřní energie, což se projeví fragmentací molekuly na menší 

části. Princip techniky spočívá v emitaci energeticky nabitých (70 eV) elektronů žhavenou 

katodou, které putují k anodě. Elektrony reagují se vzorkem, který je ve formě páry. Tyto 

interakce vedou k produkci iontů dle jejich chemických vlastností. 

M + e
-
 → M

+●
 + 2e

- 

 

Obrázek 20 Princip EI. 

EI je ionizační technika nejstarší, nejvíce prozkoumaná, jsou pro ni popsány 

fragmentační mechanismy jednotlivých tříd látek. Jako jediná má knihovny spekter, což 

umožňuje počítačové porovnání s databází a tím i rychlou identifikaci neznámé látky 

[13,15,16,17]. 

 

1.3.1.7 Chemická ionizace – CI 

 

Je to technika obdobná technice EI, kde je na rozdíl přítomen reakční plyn, který je 

nejdříve ionizován a ten pak ion-molekulovými reakcemi ionizuje molekuly analytu. 

Technika není vhodná pro látky, které nejsou těkavé. Nejčastějšími reakčními plyny jsou 

methan, isobutan a amoniak. Nejčastější reakcí je pak protonace. S tím je spojena i veličina – 

protonová afinita (PA). Čím vyšší je její hodnota, tím je pevněji vázán proton v molekule. S touto 

hodnotou roste i selektivita. 

Jako příklad – chemická ionizaci amoniakem. 

NH3 + e 
-
 → NH3

+●
 + 2e

-
 

NH3  + NH3
+●

 → NH4
+
 + NH2

 

M + NH4
+
 → [M +H]

+
 + NH3 
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Reakční plyn Reakční ion PA (kcal/mol) 

CH4 CH5
+ 

132 

H2O H3O
+
 167 

NH3 NH4
+
 204 

Tabulka 6 Příklady reagentů v záznamu kladných iontů pomocí CI. 

CI lze provádět i pro záznam záporných iontů, to je vhodné pro vysoce-afinitní 

sloučeniny, hlavně pro sloučeniny s obsahem nitro skupiny, halogenu, nebo s konjugovaným π-

elektronovým systémem [13,15]. 

 

1.3.1.8 Ionizace laserem za účasti matrice – MALDI 

 

MALDI začíná smíšením roztoku vzorku s přebytkem materiálu matrice a uložení této 

směsi do Sample Manageru vyvinutého speciálně pro MALDI. Po odpaření rozpouštědla se 

krystaly matrice osvítí laserem o vysoké síle (10
6
 Wcm

-2
) a krátkém impulzu (několik 

nanosekund), dochází tak k desorbci a ionizaci molekul do plynné fáze. 

Technika MALDI je pulzní a proto je s výhodou spojena jen s TOF analyzátorem. Matricí 

pro MALDI jsou nejčastěji aromatické karboxylové kyseliny a jako lasery se nejčastěji používají 

dusíkové UV lasery. 

 

Obrázek 21 Schéma reprezentující proces MALDI. 

Existuje i MALDI za atmosférického tlaku. U tohoto systému kromě lze TOF analyzátoru 

lze použít i iontovou past [15,17,18]. 

 

1.3.1.9 Ionizace termosprejem – TSI 

 

Byla to první technika, která byla navržena pro spojení HPLC/MS. Vývojem je dnes tato 

technika nahrazena ESI a APPI. 

Rozpuštěná látka se přivede kapilárou do iontového zdroje, kde je kapilára vyhřívaná 

v bloku. Dochází k částečnému odpaření rozpouštědla a vzniku malých kapiček s nábojem, 

dochází pak ke Coulombickým explozím a vypařování iontu, které jsou unášeny k analyzátoru. 

Ionizaci lze urychlit elektrony nebo elektrickým výbojem [13,15,17]. 
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Obrázek 22 Schéma reprezentující proces MALDI. 

1.3.1.10 Ionizace urychlenými atomy (FAB) nebo ionty (FIB) 

 

Tato technika vychází z ionizace vzorku vysokoenergetickými neutrálními molekulami 

vzácných plynů (Xe). Vzorek je rozpuštěn v polární viskózní matrici (např.glycerol). Takto 

upravený vorek je bombardován atomy (FAB) nebo ionty (FIB) o vysoké energii (v keV). 

 

 

Obrázek 23 Schéma vzniku vysokoenergetických urychlených atomů Xe. 

 

Obrázek 24 Znázornění ionizace urychlenými atomy. 

 
Tato metoda má uplatnění při měření molekulových hmotností a strukturálních 

charakterizacích anorganických, organických a biochemických sloučenin (př. peptidů, antibiotik, 

mastných kyselin, lipidů, nukleových kyselin, organokovových sloučenin aj.). Velké uplatnění 

má dnes v charakterizaci peptidových fragmentů k třídění proteinů. Měření molekulové 

hmotnosti je omezeno na sloučeniny pod 5000 Da [15]. 
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1.3.1.11 Ionizace polem – FI 

 

U této techniky je nutné (stejně jako u EI a CI), aby vzorek byl v plynné fázi. Tento vzorek 

je přiváděn do silného elektrického pole (10
8
 V/cm

3
), dojde k protunelování a emitaci iontů M

+●
. 

 

1.3.1.12 Desorpce polem – FD 

 

Byla to první technika, která  byla vhodná pro netěkavé a termolabilní látky. 

Princip je obdobný  FI, ale vzorek je naadsorbován na povrch emitoru. Vzorek je 

nadávkován na emitor, je vloženo napětí, dojde k desorpci a převedení molekul v plynou fázi a 

ty jsou pak unášeny k analyzátoru. 

Mezi další techniky obdobné FD patří chemická desorpční ionizace (DCI), desorpce 

plazmou (PD), desorpce laserem (LD) [13,17,18]. 
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1.3.2 Analyzátory MS 

 

Hmotnostní analyzátory slouží k rozdělení iontů dle poměru jejich hmotnosti a náboje 

m/z. Jsou umístěny za iontovým zdrojem a před detektorem. 

Rozdělení lze dosáhnou využitím různých fyzikálních dějů [14,17,19]. 

- zakřivení  dráhy letu iontů v magnetickém poli (B). 

- různá stabilita oscilací iontů v 2D (Q,QqQ) nebo 3D (IT) kombinaci 

stejnosměrného a vysokofrekvenčního střídavého napětí. 

- různá doba rychlosti letu (TOF). 

- různá absorpce energie při cykloidálním pohybu iontů v kombinovaném 

magnetickém a elektrickém poli (FT-ICR, Orbitrap). [13,15,17,18]. 

 

Analyzátory se také liší svou rozlišovací schopnost – je to poměr hmotnosti m a šířky 

píku tohoto iontu Δm v polovině jeho výšky (FWHM – full width at half maximum). 

RP = m / Δm 

Platí: píky obou iontů mají být stejně vysoké a údolí mezi píky je 10% (při překryvu) 

[15,19]. 

 

Obrázek 25 Rozlišovací schopnost. 

- nízké rozlišení = RP= 1 – 5000 (Q, IT). 

- vysoké rozlišení = RP = 10 000 – 30 000 (TOF s reflektronem, FT-ICR) [13]. 

 

Charkteristika B Q QIT LIT TOF FT-ICR 

Hmotnostní rozsah 
(Da) 

15,000 4000 4000 4000 Bez limitu >10
4
 

Přesnost (ppm) 1-5 100 50-100 50-100 5-50 1-5 

Rychlost (Hz) 0.1-20 1-20 1-30 1-300 10
1
-10

6 
10

-2
-10

1
 

Účinnost (%) <1 <1-95 <1-50 <1-99 1-100 <1-95 

Funkční rozsah 10
9
 10

7
 10

2
-10

5
 10

2
-10

5
 10

2
-10

6
 10

2
-10

5 

MS/MS skvělá výborná výborná skvělá výborná výborná 

LC (CE)/MS slabá výborná výborná výborná dobrá dobrá 

Cena $$$$ $ $ $$ $$-$$$ $$$$ 

Tabulka 7 Porovnání MS analyzátorů, použité zkratky viz seznam zkratek [15]. 
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1.3.2.1 Kvadrupólový analyzátor – jednoduchý kvadrupól - Q  

 

Kvadrupól je nejspíše nejrozšířenější analyzátor v MS. Kvadrupól se skládá ze čtyř 

paralelních kovových tyčí. Tyče kvadrupólu jsou délky 20-30 cm, na dvě protilehlé je vloženo 

kladné stejnosměrné napětí, na zbývající záporné, na všechny je dále suspendováno 

vysokofrekvenční střídavé napětí [13,15,17]. Pro vyšší rozlišení je optimální hyperbolický průřez 

tyčí. 

 

Obrázek 26 Kvadrupólový analyzátor – princip. 

Separace iontů se uskutečňuje přivedením iontu do středu osy kvadrupólu, zde ion 

osciluje ve vysokofrekvenční elektrickém poli. V daný okamžik jsou oscilace stabilní pro ion 

s určitým m/z, který projde kvadrupólem k detektoru. Ostatní ionty jsou zachyceny na tyčích. 

Postupně změnou oscilace jsou k detektoru propouštěny všechny ionty [15,17,19]. 

 

1.3.2.2 Trojitý kvadrupólový analyzátor – QqQ 

 

Jedná se o tři kvadrupóly zařazené za sebou, přičemž prostřední (q) slouží jako kolizní 

cela. Zavedením kolizního plynu do druhého kvadrupólu způsobí kolizní aktivaci vybraných 

iontů kvadrupólovým analyzátorem Q1 s kolizním plynem a následnou fragmentaci [15,17]. 

 

Obrázek 27 Schéma trojitého kvadrupólu - prostřední část slouží jako kolizní cela. 
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1.3.2.3 Magnetický analyzátor – B 

 

Když ionty se rozdílným m/z a stejnou kinetickou energií vstoupí do magnetického pole, 

putují pak po různých kruhových trajektoriích. Ionty s vyšší hodnotou m/z se pohybují po větší 

trajektorii než ionty s menší hodnotou m/z, takto jsou od sebe separovány [15]. 

 

 

Obrázek 28 Princip magnetického analyzátoru. 

1.3.2.4 Iontová past – IT 

 

Po ionizaci jsou ionty přivedeny pulzně do pasti, zde jsou zachyceny a potom jsou 

postupně vypuzovány na detektor podle jejich m/z [15]. Iontová past je složena ze dvou  

koncových elektrod a jedné kruhové elektrody. Do pasti je zavedeno helium jako tzv. tlumící 

plyn, který tlumí oscilace, čímž je zlepšen záchyt iontů. 

 

 

Obrázek 29 Schéma iontové past. 

Množství iontů dávkovaných do pasti musí být regulováno, protože v případě přeplnění 

pasti může dojít ke vzniku tzv. prostorového náboje, což se projeví horším rozlišením a 

citlivostí, rozdíl mezi izotopickými píky bude nižší, v mezních případech dojde k posunu m/z 

k vyšším hodnotám [13]. 
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1.3.2.5 Analyzátor doby letu – TOF 

 

Průletový analyzátor je tvořen  trubicí. Na začátku jsou ionty pulzem urychleny a pak jsou 

separovány díky své různé rychlosti letu. Ionty s malou hodnotou m/z o stejné kinetické energii 

se pak pohybují rychleji k detektoru (viz obrázek 30). 

 

 

Obrázek 30 Princip TOF. 

Průletový analyzátor s reflektronem – reflektron (zrcadlo) slouží k vyrovnání různých 

kinetických energií se stejnou m/z. V principu ionty s nadbytkem energie qV + Uo dorazí 

k reflektronu dříve, ale stráví v poli reflektronu více času (proniknout hlouběji), než ionty 

s různou energií  qV [15]. 

 

 

Obrázek 31 Princip průletového analyzátoru s reflektronem. 

 

1.3.2.6 Iontová cyklotronová rezonance s Fourierovou transformací - FT-ICR 

 

Jádrem přístroje je cela (známá jako Penningova past), která je umístěna v silném 

magnetickém poli. Ionty jsou v pasti poutány laterálně magnetickým polem a axiálně elektrickým 

polem. Ionty se začnou pohybovat po cykloidální trajektorii s cykloidální frekvencí [13,15]. 

 

ωc = q B / 2 π m 
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Obrázek 32 Schématické znázornění FT-ICR/MS (a)sestavení a uskladnění iontů; (b) excitace 

iontů v pasti pulzem; (c) detekce iontů měřením jejich proudu zobrazení. 

Každá hodnota m/z má charakteristickou cyklotronovou frekvenci, Fourierovou 

transformací se přepočtou tyto frekvence do škály m/z – získáme hmotnostní spektrum (viz 

obr.33) [13,15]. 

 

Obrázek 33 Princip FT (a) časový pohyb rozkladu signálu a (b) Fourierova transformace do 

normálního hmotnostního spektra. 
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1.3.2.7 Orbitrap 

 

Orbitrap je nedávno představený nový typ analyzátoru. Ionty jsou zde elektrostaticky 

zachyceny a krouží axiálně kolem hlavní elektrody. Skládá se z axiální vřetenovité elektrody a 

koaxiální bubnovité elektrody. Hodnoty m/z iontů jsou v poměru s jejich harmonickými 

oscilacemi (viz obr.34). Je to technika obdobná FT-ICR [15,19]. 

 

 

Obrázek 34 (a) znázornění směru detekce a (b) vratké hmotově-selektivní detekce. 

 

1.3.3 Detektory MS 

 

Posledním článkem MS je detektor. Funkce detektoru je zlepšit chemickou představu o 

analytu. Detektor převádí signál iontů do elektrického signálu, kterému jsme schopni porozumět 

a interpretovat.  

 

1.3.3.1 Faradayův pohár – Faraday cup detektor 

 

Je to velmi jednoduchý a robustní přístroj, který detekuje ionty pomocí přímého měření 

náboje na vodivé elektrodě, která je obvykle tvořena z kovového konického tvaru (cup), nebo 

z šikmé sběrné elektrody kolem  kovové klece (Faraday cage). Sběrná elektroda je spojena se 

zesilovačem s vysokým elektrickým odporem [15,19].  

 

 

Obrázek 35 Faradayova klec. 
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1.3.3.2 Elektronásobič 

 

Je nejběžnější detektor v MS. Funguje na základě jevu sekundárních emisí elektronů 

(princip viz obr.36) [15].  

 

 

Obrázek 36 Princip detekce pomocí elektronásobiče. 

1.3.3.3 Fotonásobič 

 

Principem je, že příchozí  ionty jsou nejdříve přeměněny na fotony, tyto fotony jsou pak 

dále zesilovány a detekovány pomocí konvenčního fotonásobiče. Konstrukce je obdobná 

elektronásobiči s tím rozdílem, že  přeměnná dynoda se nazývá fotokatoda, která je obalena 

fotoemisním materiálem [15].  

 

1.3.3.4 Postakcelerační detektor 

 

Rychlost iontů je inverzní funkcí jejich  hmoty, proto účinnost detekce klesá s rostoucí 

hmotností příchozích paprsků. Proto může být detekce biomolekul o vysoké hmotnosti 

problematická. Řešením je zvýšit rychlost příslušných iontů pomocí postakceleračního přístroje 

před jejich detekcí pomocí elektronásobiče. Princip viz obr.37. 

 

 

Obrázek 37 Koncept kombinující kladnou- a zápornou iontovou postakcelerační detekci. 
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1.3.3.5 Kalometrický detektor za snížené teploty 

Nazývá se také kryogenní detektor pracuje v základu na principu kinetické energie E 

dopadajících iontů, která je přeměněna na teplo. Zvyšující se teplota je dána teplotní kapacitou 

CT ( ΔT = E / CT), kde je závislost s kryogenní teplotou 1/ T
3 

pro dielektrický ohřev a 

supervodiče. Odezva detektoru má 100% účinnost a nemá horní hmotnostní limit detekce. Je 

závislý jen na kinetice iontů [15].  

 

1.3.3.6 Vícekanálový destičkový detektor (Multichannel Plate Detector)  

 

Je to planární detektor pro detekci částic (elektrony, ionty) a dopadající záření (UV nebo 

RTG). Je podobný elektronásobiči. Skládá se z velkého počtu plátů z vysoce vzdorného 

materiálu o tloušťce 2 mm, každý obsahuje trubici o průměru 10 μm s kovově legovaným sklem. 

Elektrony jsou tvořeny, když příchozí ionty udeří do emisního povrchu v blízkosti plátů [15,20]. 

 

 

Obrázek 38 Schéma Multichannel Plate detektoru. 
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1.4 Tandemová hmotnostní spektrometrie MS/MS 

 

Obsahuje dva systémy hmotnostních spektrometrů. V prvním systému se provede výběr 

iontu z iontového zdroje. Tento vybraný ion podléhá fragmentacím nebo chemickým reakcím. 

Ve druhém systému dochází k analýze vzniklých produktů z prvního systému [13]. 

Cílem je získat informaci o struktuře během fragmentace iontů izolovaných v prvním 

experimentu a/nebo docílit tak lepší citlivosti a selektivity pro identifikaci a kvantitativní analýzu 

[3]. 

 

 

Obrázek 39 Princip tandemové hmotnostní spektrometrie. 

 

Typy skenů : 

1. základní sken – změření hmotnostního spektra v celém studovaném rozsahu 

m/z [12]. 

2. sken produktových iontů (dceřinných) – obvyklý v MS/MS, spektrum se 

používá k vysvětlení struktury a specifikaci analytu. 

3. sken prekurzorových iontů – poskytuje spektrum prekurzorového iontu, ze 

kterého vznikl fragment. 

4. sken neutrálních ztát – jsou monitorovány prekurzory, které podléhají  a ztrácejí 

vybranou neutrální ztrátu (např. ztráta 44 Da – je charakteristická reakce pro 

karboxylové kyseliny). 

5. selektivní záznam jedné nebo více reakcí (SRM) – je používán v kvantitativní 

analýze směsi analytu [14]. Prvním analyzátorem vybereme ion prekurzoru, který 

potom v kolizní cele podrobíme fragmentaci a je sledován pouze vybraný 

charakteristický fragment [12]. 

6. selektivní záznam jednoho nebo více iontů (SIM) – měříme pouze závislost 

signálu vybraného iontu na čase. 

 



Teoretická část – Hmotnostní spektrometrie 

 

41 

 

Příklady zapojení analyzátorů v tandemové hmotnostní spektrometrii a jejich vzájemné 

porovnání : 

Přístroj Citlivost 

prekurzorových 

iontů 

Citlivost 

produktových iontů 

Cena 

EB slabá vysoká $$$ 

BE slabá vysoká $$$ 

EBE velmi vysoká slabá $$$$ 

EBEB velmi vysoká velmi vysoká $$$$$ 

QqQ střední střední $$$ 

R-TOF slabá vysoká $$ 

R-TOF/R-TOF vysoká vysoká $$$$ 

QIT střední střední $$ 

LIT střední střední $$ 

FT-ICR velmi vysoká velmi vysoká $$$$ 

 
Hybridní přístroje : 

Přístroj Citlivost 

prekurzorových 

iontů 

Citlivost 

productových iontů 

Cena 

EB-qQ velmi vysoká střední $$$$ 

EBE-oa-TOF velmi vysoká vysoká $$$$ 

Qq-oa-TOF střední vysoká $$$ 

QIT-oa-TOF střední vysoká $$$ 

Q-FT-ICR střední velmi vysoká $$$$$ 

LIT-FT-ICR střední velmi vysoká $$$$$ 

LITQ-Orbitrap střední velmi vysoká $$$$$ 

Tabulka 8 Porovnání různých tandemových přístojů. 

1.4.1 Spojení hmotnostní spektrometrie a separačních technik 

 

Výhodou tohoto zapojení je možnost separovat a identifikovat i složitou směs látek. 

Hmotnostní spektrometr je obzvlášť výkonný detektor pro separační techniky jako je 

plynová chromatografie (gas chromatography – GC), kapalinová chromatografie (liquid 

chromatography – LC), kapilární elektrofréza (capillary electrophoresis – CE) a superkritická 

fluidní chromatografie (supercritical fluid chromatography – SFC), hlavně pro svou vysokou 

citlivost a schopnost identifikace chemických sloučenin. 

Mezičlánkem se stalo spojení plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem 

(GC/MS). Tato technika se pak široce používala po mnoho let. Velkou výhodou tohoto spojení 

byla aplikace vzorku do toku plynu v chromatografu a jeho následná detekce hmotnostním 

spektrometrem. Vývoj směřoval ke spojení kapalinové chromatografie a hmotnostního 

spektrometru (LC/MS). 

Hlavními problémy byl rozdílný nástřik objemu rozpouštědla, protože odpařené 

rozpouštědlo představovalo až 1000krát větší objem nežli používaný nosný plyn u plynové 

chromatografie. Komerčně byl za posledních 10 let tento problém vyřešen eliminací tohoto 
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plynu použitím kombinací zahřívání a účinných pump, někdy s přítomností sušícího plynu a 

ionizací za atmosférického tlaku (ionization at atmospheric pressure-API) [3]. 

Dnes se stalo rutinním spojení vysokotlaké kapalinové chromatografie s hmotnostním 

spektrometrem obsahující chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (atmospheric pressure 

chemical ionization – APCI), ionizaci za použití elektorspreje (electrospray ionization – ESI), 

fotoionizace za atmosférického tlaku (atmospheric pressure photoionizatiom – APPI). 

Spojení GC/MS je dnes zcela rutinní metoda, za použití konvenční EI a CI. Použití EI 

umožňuje softwarové porovnání s knihovnou spekter 

Kapalinová chromatografie v kombinaci s hmotnostním spektrometrem představuje 

ideální analytický nástroj v laboratoři. Velkou výhodou je i fakt, že ne všechny látky jsou těkavé 

a tudíž i vhodné pro separaci plynovou chromatografií. 

Obecně vhodná HPLC kolona může rozdělit většinu směsí na jednotlivé složky a 

hmotnostní spektrometr může pak ionizovat  tyto jednotlivé složky a poskytnout tak informaci o 

molekulové hmotnosti každé komponenty jednotlivého píku [1]. 

Spojení HPLC s MS je technicky mnohem náročnější. Místo 1 ml/min nosného plynu 

(GC/MS) musíme odstranit před vstupem do hmotnostního analyzátoru 1 ml/min kapaliny [13]. 

Technika umožňuje použití mnohých ionizačních technik dle charakteru analytu. U některých se 

mobilní fáze účastní přímo ionizačního procesu. 

Co se týče mobilní fáze, lze použít systém s reverzními i normálními fázemi (bezvodé 

mobilní fáze bez proton-donorového rozpouštědla mohou působit potíže zejména při ionizaci 

ESI). Lze použít průtoků v nl/min až po 2 ml/min dle použité ionizační techniky. Jako aditiva se 

nejčastěji používají kyselina mravenčí nebo octová, amoniak v co nejnižších koncentracích. 

Aditiva obsahující halogeny nejsou příliš vhodná. Dnes je HPLC/MS již rutinní technika. 

Schéma zapojení kapalinové chromatografie a hmotnostního spektrometru znázorňuje obrázek. 

 

 

Obrázek 40 Schéma zapojení LC/MS. 
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Obrázek 41 Spojení ultra-vysokotlakého chromatografu a hmotnostního spektrometru 

(konkrétně kapalinového chromatografu Acquity UPLC a hmotnostního analyzátoru typu 

trojitého kvadrupólu Quattro Micro, Waters). 

LC/MS/MS je tedy systém používaný, když je třeba získat podrobnější informace pro 

identifikaci sloučenin. Takovýto systém neměří jen molekulovou hmotnost, ale i fragmenty 

prekurzorového iontu po první separaci na malé ionty a měří jejich molekulovou hmotnost za 

tvorby hmotnostního spektra (tyto informace můžeme nadále rozvíjet v interpretaci struktury 

původní molekuly a přesně pak odvodit z pozic fragmentů díky databázi známých sloučenin, či 

vlastních zkušeností s původní molekulou) [1]. Systém nám tedy umožňuje získat podrobnější 

informace o struktuře látky než samotné provedení LC/MS. Vše se děje díky kvalitním 

počítačovým programům a zvládnuté technice sběru dat, jejich uchovávání a jejich analýz. 

 

 

Obrázek 42 Schématické zapojení LC/MS/MS. 
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Dále se používá spojení kapilární zónové elektroforézy s MS. Je to technicky mnohem 

obtížnější spojení než HPLC/MS. Jsou zde určité problémy s citlivostí a robustností systému. 

Dá se využít jako efektivní alternativa k HPLC pro separaci  iontových látek [13]. 

Schémata zapojení dalších možných spojení separačních technik s hmotnostním 

spektrometrem přibližuje obrázek 43. 

 

 

Obrázek 43 Schémata zapojení GC/MS, CZE/MS, SCF/MS. 
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1.5 Candida albicans  

 

Candida albicans je obecně jedna z nejčastěji izolovaných houbovitých patogenů 

v lidském těle. Je obecným původcem nosokomiálních nákaz a čtvrtým nejrozšířenějším 

původcem infekcí krevního oběhu, stejně tak jako z 31% je původcem urinárních infekcí a 

infekcí zažívacího traktu na jednotkách intenzivní péče. Je také běžně součástí lidské  

mikrobiální mikroflóry a medicínsky důležitým oportunní patogen – zvláště u 

imunokompromitovaných osob. Jedno z nejčastějších infekčních onemocnění je vulvovaginální 

kandidóza, která postihuje většinu zdravé populace žen. U menší části se však vyvíjí její 

rekurentní forma s opakovanými a pacientky frustrujícími atakami, které jsou v řadě případů 

obtížně vyléčitelné. Candida albicans se také stala  modelem pro systém hub v molekulární 

biologii. 

Candida albicans může růst jako hyfa, pseudohyfa, nebo rašící kvasinka. Dosažitelnost 

této různorodosti - vnitřní proměnlivosti morfologie je velkým přínosem pro patogenní život 

tohoto organismu. Změna morfologické formy z kvasinkové (blastospóry) na pseudomyceliární 

nebo myceliární (hyfovou), charakterizuje přechod z koloniálního statutu na invazivní.  

Vedle fyzikálně-chemických faktorů zasahují do těchto transformačních dějů i látky tzv. 

quorum sensing molekuly – farnesol a tyrosol. 

Quorum sensing je proces, kterým bakterie koordinují svoji genovou expresi dle lokální 

hustoty jejich populace tvorbou signálních molekul. 

Farnesol, který pokud je akumulován nad určitou mez, zabraňuje přeměnu z kvasinky na 

mycelium a způsobuje růst kultury jako aktivní rašící kvasinky bez ohledu na míru růstu. Bylo 

objeveno, že farnesol také zabraňuje biofilmové formaci Candidy albicans [21,22]. Poznáním, 

že farnesol hraje roli v supresi  ve vývoji mycelia u Candidy albicans jeho působením jako 

quorum-sensing molekuly naznačuje, že by farnesol mohl být novou třídou antifungálních 

sloučenin. Candida albicans se normálně vyskytuje jako kvasinka v lidském gastointestinálním 

traktu, ale také ve formě zárodků (germ tubes) jako odezva na neznámý chemický induktor. 

Jako zárodek (mycelium) může porušit střevní stěnu a vstoupit do krevního oběhu. Morfologická 

transformace z kvasinky v mycelium je rozhodující krok v patogenezi Candidy albicans. 

Zablokováním morfologické přeměny by mohl být zastaven patogenní charakter kvasinky. Tyto 

sloučeniny by mohly zničit kvasinku nebo přerušit její růst, nebo spíše by limitovaly růst na 

jednu morfologickou formu a tím omezily patogenezi. 

Efekt exogenně přidaného farnesolu  by mohl mít ochranné vlastnosti, protože nevláknité 

formy Candidy albicans jsou často avirulentní [23]. 

 

1.5.1 Quorum sensing látky - Farnesol a Tyrosol  

 

Jedná se o autostimulační látky, kterými jsou obvykle malé molekuly, jejich koncentrace 

závisí na přibývání bakterií. Po dosažení prahové koncentrace tyto molekuly quorum-sensing 

indukují populaci ke kooperaci a různému chování jako je bioluminiscence, produkce antibiotik, 
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virulence, tvorba biofilmu, kompetence, sporulace apod. U Gram-pozitivních bakterií jsou těmito 

sloučeninami nejčastěji acyl-homoserinové laktony a u Gram-negativních bakterií nejčastěji 

modifikované peptidy [24]. 

Morfogenetická kontrola pomocí chemických signálních molekul je zvýrazněna hlavně v 

biologii kandid.  

Tyrosol a farnesol jsou quorum-sensingové molekuly produkované Candidou albicans, 

které urychlují a blokují morfologickou přeměnu z kvasinky na hyfu, ale nemají žádný efekt na 

buněčný růst. 

 

Farnesol (3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrien-1-ol) - (obr.44) je patnácti-uhlíkatý 

isoprenoid patřící do třídy sloučenin přirozeně produkovaných z mevalonátu (viz obr. 45), který 

je součástí biosyntetické dráhy sterolu.  

 

 

Obrázek 44 Farnesol. 

 

 

Obrázek 45 Schéma syntézy mevalonátu a role farnesolu. 
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Farnesol vzniká ze tří zdrojů: (i) syntézou farnesylpyrofosfátu (FPP) přes dráhu 

mevalonátu pomocí FPP-fosfatázy, (ii) degradací proteinů (toto nebylo ještě experimentálně 

dokázáno), (iii) vnějším zdrojem, jako je dietní nebo farmaceutické. Přerušovaná šipka 

naznačuje kontrolní vliv na úroveň HMG-CoA reduktázy. Farnesol může být metabolizován na 

farnesylfosfát a potom na FPP a dále na hydroxyfarnesol a farnesal nebo farnesyl-glukuronid. 

Komponenty přicházející do této dráhy často hrají roli signálních molekul při syntéze 

lipidů, syntéze a degradace proteinů, meióze a apoptóze [25,26]. 

Farnesol je také teplu odolná molekula, která je necitlivá k proteolytickým enzymům a je 

přítomna u pH extrémů - je částečně zodpovědná za tuto ochranu, v kontrastu tyrosol 

neupravuje citlivost buňky Candidy albicans proti oxidantům [21,27,28,29,30,31,32,33,34,35]. 

Avšak v savčím systému, sekrece farnesolu Candidou albicans může přispívat 

k patogenezi jako virulentní faktor nebo virulentní determinanta [36]. 

Množství farnesolu také může být použito k skríningu léčiv, jejichž cílem je biosyntetická 

dráha sterolu a ke zkoušení citlivosti a míry působení léčiv inhibující dráhu sterolu [37]. 

Souhrnně tedy farnesol inhibuje  zárodečnou formaci a tím invazivní charakter hyfového 

uspořádání. 

 

Tyrosol (2-[4-hydroxyfenyl]etanol) (viz obr.46) – je derivát tyrosinu (viz obr.47), který byl 

identifikován jako druhá quorum-sensing molekula v Candidě albicans. 

 

Obrázek 46 Tyrosol. 

 

Tyrosol urychluje přeměnu v zárodečnou formu (germ tubes), tedy z kvasinky na 

vláknitou formu.  

 

Obrázek 47 Schéma syntézy tyrosolu z tyrosinu. 
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Identifikace tyrosolu jako autoregulatorní molekuly má důležitý důsledek na dynamiku 

růstu a morfogenezi Candidy albicans. Tyrosol je také jednou z hlavních fenolických sloučenin 

přítomných v olivovém oleji a je znám jeho potencionální antioxidační vlastnosti. Nové zprávy 

ukazují, že farnesol může mít větší důležitost než tyrosol v ochraně kvasinek před oxidačním 

stresem [38]. 

 

Souhrnně tedy lze říci, že Candida albicans je pod kontrolou dvou quorum-sensingových 

molekul : 1) farnesol – který inhibuje zárodečnou (germ-tube) formaci a 2) tyrosol : který 

podporuje vznik této formace [24]. 

 

Práce zkoumající tyto dvě látky v posledních pěti letech ukazuje tabulka č.9 pro farnesol 

[39, 40] a tabulka č.10 pro tyrosol [27,40,41,42,43]. 

(Publikováno bylo mnoho vědeckých pracích, byly vybrány jen ty, které jsou podobné 

našemu výzkumu). 

 

Analytická 

metoda 

Sledovaná 

látka 

Matrice 

- příprava 

vzorku 

Stacionární 

fáze 

Mobilní fáze detekce Prekurzorový 

iont 

HPLC Farnesol C.albicans 5μm C18 

4,6x250 mm 

4:1 MeOH:H2O UV 210mm  

HPLC/ESI-

MS 

Farnesyl-, 

geranylgerani

ol 

Arabidopsis 

thaliana 

Nucleosil 100 

C18 5μm 2 x 

200mm 

A:MeOH/isopropanol/

H2O 12:8:1 

B:hexanol/isopropano

l 7:3 gradient 

UV 210mm 

ESI 

[M+K]
+
 

Tabulka 9 Ukázka podmínek analýz některých prací pro farnesol. 
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Analytická 

metoda 

Sledovaná 

látka 

Matrice 

- příprava 

vzorku 

Stacionární 

fáze 

Mobilní fáze detekce Prekurzorový 

iont 

HPLC/DA

D/MS 

Fenolické 

sloučeniny, 

hydroxytyrosol 

Spanishand

italianvirgin 

oil 

LLE 

Luna RP18 

5μm 

250x4,6mm 

A: H2O pH 3,2 

HCOOH 

B: ACN 

gradient 

API/ESI [M+H]
+
 

[M+H]
-
 

HPLC Fenolické 

sloučeniny, 

hydroxytyrosol

, tyrosol, 

kyselina 

kávová 

Olive mill 

wastewater 

SPE 

OPS-Prodigy 

RP 5μm 

250x4,6mm 

A: H2O: 

trifluoroctová 

kyselina 97:3 

B:ACN:MeOH 

80:20 

gradient 

UV  

279 nm, 

239 nm 

[M+H] ]
-
 

HPLC-ESI-

MS/MS 

Hydroxytyroso

l, homovanilin 

Olive oil 

SPE-

vacuum 

Luna C18 5μm 

2x150mm 

A:0,1%HCOOH 

B:100%ACN 

gradient 

CID 

MS/MS 

[M+H]
-
 

HPLC-ESI Tyrosol, 

resveratrol 

Bovine 

serum 

album 

Zobax Eclipse 

XBS C8 RP 

5μm 

250x4,6mm 

MeOH:H2O 

70:30 

gradient 

ESI [M+H]
-
 

Rapid 

HPLC-ESI-

MS/MS 

Fenolické 

metabolity 

 

Virgin 

oliveoil 

SPE 

Luna C18 3μm 

250x4,6mm 

A: H2O+0,1% 

HCOOH 

B: ACN  

gradient 

MRM [M+H]
-
 

Tabulka 10 Ukázka podmínek analýz některých prací pro tyrosol. 
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2. Cíl práce 

 

Cílem práce bylo nalézt optimální podmínky separace pro farnesol a tyrosol pomocí ultra-

vysokoúčinné kapalinové chromatografie a nalézt optimální podmínky pro jejich detekci pomocí 

hmotnostní spektrometrie. Dále aplikovat výslednou metodu pro kvalitativní a kvantitativní 

analýzu těchto látek v biologickém materiálu. 
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3. Experimentální část 

 

3.1 Chemikálie 

 

K práci byly použity standardy látek farnesolu a tyrosolu: 

 Tyrosol – 2-(4-hydroxyphenyl)ethanol, 500μg Fluka o čistotě ≥99,5% (GC), 

C8H10O2,  relativní Mr 138,17 

 Farnesol – trans, trans-farnesol, 1g Aldrich o čistotě 96%, C15H26O,  Mr 222,37 

 

Pro přípravu mobilní fáze byla použita rozpouštědla : 

 Ultra-čistá voda vyrobená na Farmaceutické fakultě, zařízení Milli-Q, Millipore; 

před každým doplněním  mobilní fáze byla přefiltrována 

 Acetonitril – Acetonitrile LC-MS, 1l Chromasolv o čistotě (GC)  99,9%, Riedel-de 

Häen  

 Kyselina mravenčí – Formic acid, 98-100% puriss. P.a., Reag. ACS, 

Reag.Ph.Eur, 1l, Riedel-de Häen, CH2O2  

 Kyselina octová – Acetic acid, Essigsäure 500ml o čistotě ≥99,0% (T), Fluka, 

C2H4O2 

  

3.2 Přístrojové vybavení 

 

 Acquity UPLC systém s duálním UV detektorem, Waters, ČR 

 analytická kolona ACQUITY UPLC BEH C18 1,7μm 2,1x100mm, Waters, ČR  

 hmotnostní analyzátor typu trojitého kvadrupólu Quattro Micro, Waters, ČR  

 vakuová pumpa a filtrační zařízení pro filtraci destilované vody, Chromservis, ČR 

 automatické pipety se špičkami, BIOHIT, ČR 

 membránové filtry, Albet, Cromservis, ČR 

 analytické váhy, Sartorius, ČR 

 

3.3  Výpočty teoretických naváţek  

 

Zásobní roztoky zkoušených látek byly připravovány do 20 ml odměrných baněk 

v koncentracích 10
-2

 mol / l.  Výpočet teoretických navážek zkoušených látek pro přípravu výše 

uvedených zásobních roztoků je počítána podle vztahu : 
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m = c . V . M 

 

kde: m navážka látky 

  M molární hmotnost navažované látky 

  c koncentrace zásobního roztoku 

  V  objem zásobního roztoku 

 

  

látka 

 

Molekulová 

hmotnost 

koncentrace 
zásobního 

roztoku 
[mol.l

-1
] 

objem 
zásobního 

roztoku 
[l] 

 
naváţka 

[g] 

Farnesol 138,17 10
-2

 0,02 0,0276 

Tyrosol 222,37 10
-2

 0,02 0,0444 

Tabulka 11 Výpočet teoretických navážek pro přípravu zásobních roztoků. 

3.4 Pracovní postup 

 

3.4.1 Příprava standardů 

 

Byly připraveny zásobní roztoky standardů o finální koncentraci 10
-2

 mol/l. 

Byl navážen farnesol 0,0444 g (výpočet navážky viz kapitola 3.3) do odměrné baňky na 

20 ml pro přípravu zásobního roztoku. Farnesol je aromatická kapalina. Odměrná baňka byla 

proto ihned uzavírána víčkem, aby nedošlo k odpaření standardu a tím i ztrátám během vážení. 

Farnesol byl navažován pomocí mikropipety, navážka odpovídá přibližně dvěma kapkám. 

Tyrosol je pevná látka, pro přípravu zásobního roztoku 20 ml činila navážka 0,0276 g. 

Obě látky byly dále doplněny po rysku vhodným rozpouštědlem, tedy acetonitrilem. 

K měření a provádění analýz byly standardy použité ze zásobních roztoků ředěny na 

příslušné koncentrace pomocí acetonitrilu. Ředění se provádělo přímo ve vialkách. Ředění bylo 

nejčastěji prováděno desetinou řadou, tedy na koncentrace 10
-3 

mol/l, 10
-4

 mol/l
 
, 10

-5
 mol/l

 
atd. 

Toto ředění bylo prováděno odpipetováním 100 μl zásobního roztoku o koncentraci 10
-2 

mol/l 

pomocí mikropipety do vialky na 1 ml, kde bylo předem  odpipetováno  900 μl acetonitrilu, byl 

získán tak roztok o koncentraci 10
-3 

mol/l . 

Další roztoky byly ředěny stejnou technikou za použití roztoku právě připraveného. Tedy 

roztok o koncentraci 10
-4

 mol/l byl připraven  odpipetováním 100 μl roztoku o koncentraci 10
-3 

mol/l do vialky, kde bylo předem odpipetováno 900 μl acetonitrilu. 

Pro přípravu standardů byly využívány zásobních roztoků maximálně 1-2dny starých. 

Důvodem byla nestabilita zásobního roztoku farnesolu, který se rychle rozkládá na degradační 

produkty. 
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3.4.2 Optimalizace podmínek UPLC 

 

Úkolem optimalizace chromatografických podmínek bylo nalézt vhodné podmínky 

separace pro molekuly farnesolu a tyrosolu za podmínek izokratické eluce. 

Cílem bylo nalézt vhodnou směs mobilní fáze pro izokratickou eluci těchto látek. 

Jako vhodný eluent byl použit acetonitrilu. Acetonitil byl používán i pro rozpuštění 

jednotlivých analytů. Dále byl prozkoumán vliv aditiv - tedy různých koncentrací kyseliny octové 

a mravenčí na citlivost detekce analytů.  

V dalším kroku bylo definováno složení mobilní fáze pro optimální separaci látek, jako 

poměr acetonitrilu a aditiva. Tento poměr byl zkoušen v rozmezí : acetonitril, kyselina mravenčí 

(60:40) až (85:15). 

Vše bylo testováno na koloně ACQUITY UPLC
 
BEH C18 1,7μm  2,1x100mm. V dalších 

krocích byly upraveny parametry na Acquity UPLC systému, jako je průtoková rychlost mobilní 

fáze, teplota autosampleru. Všechny testované vzorky byly před samotnou separací filtrovány 

přes membránový filtr (membrána o průměru 0,22 μm).  

 

3.4.3 Optimalizace podmínek MS 

 

Optimalizace podmínek MS detektoru byla uskutečňována z počátku v SIM (selektivní 

záznam iontů) modu. Byla sledována odezva detektoru vzniklých iontů po ionizaci 

elektrosprejem v záznamu kladných iontů [M+H]
+
, resp. [M+H-H2O]

+
. 

Mezi hlavní podmínky optimalizace pro iontový zdroj ESI
+
 jsou: napětí vkládané na 

kapiláru (capillary voltage), napětí vkládané na vstupní kužel (cone voltage), iontová optika (RF 

lens, extraktor), zdrojová a desolvační teplota (source temperature, desolvation temperature), 

průtok dusíku (gas flow – desolvation , gas flow – cone).  

 

Optimalizovaný parametr Testované rozmezí 

Teplota 250 - 450 °C 

Capillary voltage 2,0 – 3,5 V 

RF lens 0,0 - 3,0 V 

Extraktor 0,0 - 20,0 V 

Gas flow 200 - 800 l/hod 

Cone gass 0 - 200 l/hod 

Cone voltage 15 - 50 V 

Tabulka 12 optimalizace parametrů v SIM modu. 
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Pro podmínky analyzátoru byla nejdůležitější hodnota kolizní energie při vstupu, při kolizi 

a při výstupu – tyto hodnoty jsou odlišné pak při použití dalších iontových záznamů. Tato 

optimalizace byla prováděna za použití zásobních roztoků o koncentraci  10
-5

 mol/l. 

Po optimalizaci všech parametrů byl proveden test vhodnosti systému SST (system 

suitability test). Test spočíval v proměření téhož vzorku v sérii 10 po sobě jdoucích měření, za 

stejných podmínek, ve stejné laboratoři, týmž pracovníkem. Výsledky byly poté vyjádřeny 

pomocí relativní směrodatné odchylky v procentech pro opakovatelnost plochy a retenčních 

časů. 

Následně byla provedena kalibrace látek ze základního roztoku technikou ředění. 

Kalibrace byla prováděna před dalšími měřeními vzorků a tím i dolaďování některých parametrů 

v dalších typech skenů. Standardizovány byly vzorky o koncentraci  10
-5

 – 5.10
-10 

mol/l. 

V dalších krocích byly optimalizovány podmínky pro sken produktových iontů (MS/MS), 

kde byl prekurzorový iont podroben kolizi s kolizním plynem (argon) a byly sledovány 

produktová spektra Vyhodnocením spekter byly vybrány logické fragmenty, které byly 

podrobeny kvantifikaci v modu SRM. 

Dále byly vyvinuty metody pro sken produktových iontů (daughter´s scan) a sken 

prekurzorových iontů (parent scan) obdobným postupem. Tyto skeny nám zpřesňují identifikaci 

hledaných molekul a tím i přesné určení v závěrečné interpretaci výsledků.  

Byla stanovena opakovatelnost v modu SIM i modu SRM, byl určen limit detekce a 

kvantifikace a ověřena linearita. 

 

3.4.4 Vlastní analýza vzorků 

 

Byla provedena analýza všech vzorků biologického materiálu – vaginální výplachy 

dodávané Fakultní nemocnicí Hradec Králové, tyto vzorky byly přefiltrovány pomocí 

membránového systému o průměru pórů 0,22 μm a byly vyhodnoceny výsledky jednotlivých 

kvalitativních analýz.  

Byly stanoveny výsledky kalibračních křivek.
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4. Výsledky a diskuse  

 

4.1 Optimalizace podmínek pro UPLC systém 

 

4.1.1 Volba stacionární fáze 

 

Jako stacionární fáze byla používána kolona ACQUITY UPLC BEH C18 1,7μm  2,1x100 

mm.  

 

4.1.2 Volba sloţení mobilní fáze 

 

Cílem optimalizace bylo definování složení mobilní fáze a koncentrace aditiva pro 

podporu ionizace a pro optimální separaci tyrosolu a farnesolu. Jako první eluent byl vybrán 

acetonitril z předchozích použití v literatuře, byl i vhodným rozpouštědlem pro látky i vzorky. 

Vliv aditiva přibližuje obrázek 48.  
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Obrázek 48  Graf závislosti koncentrace aditiva na ploše píku analytu. 
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Z grafu je patrné, že největší odezva analytů bude při použití kyseliny mravenčí. Kyselina 

octová má velmi malou na odezvu. Následně byly proměřeny různé koncetrace kyseliny 

mravenčí pro zjištění nejlepší odezvy. Z obrázku (viz výše) je patrné, že největší odezvu mají 

látky při koncentraci 0,075%. Koncentrace tohoto aditiva byla nadále používána pro přípravu 

mobilní fáze pro eluci analytů. 

Byl zjištěn optimální poměr směsi mobilní fáze pro separaci analytů. Více přibližuje graf 

na obrázku 49. 
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Obrázek 49 Graf závislosti složení mobilní fáze na ploše píku pod křivkou. FAR 2 – hlavní látka, 

FAR – izomer farnesolu. 

 

Pro následující separaci analytů a použití pro další analýzy byla vzata mobilní fáze 75% 

acetonitrilu: 25% 0,075% kyselině mravenčí. Důvodem byl kompromis samotné separace píků a 

doby trvání jedné analýzy. Ve výsledku na obrázku 50 je ukázána časová závislost doby 

analýzy. Při poměru mobilní fáze 60 % acetonitrilu a 40% 0,075% kyseliny mravenčí a 85 % 

acetonitrilu a 15% 0,075% kyseliny mravenčí nedošlo k čisté eluci fanesolu. Byly dále zkoušeny 

jiné poměry mobilní fáze,kde by byl oddělen izomer farnesolu. Při poměru 70 % acetonitrilu a 

30% 0,075% kyseliny mravenčí je separace dostačující, jen je menší odezva detektoru při eluci 

farnesolu a jeho izomeru, u tyrosolu je plocha pod píkem prakticky srovnatelná. Doba analýzy 

oproti zvolenému poměru je o jednu minutu delší. Proto v důsledku byl zvolen poměr mobilní 

fáze 75 % acetonitrilu a 25% 0,075% kyseliny mravenčí, pro výhody oproti ostatním poměrům. 
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Obrázek 50 Graf závislosti doby analýzy na eluci jednotlivých píků.Jako první se eluuje tyrosol 

(0,93), jako druhý fanesol (2,78). Mezi nimi byl objeven izomer farnesolu (2,70). 

Z grafu je i patrné, že s nárůstem podílu organické části v mobilní fázi, dochází ke 

zkracování doby analýzy. 

Průtoková rychlost – byla zvolena průtoková rychlost 0,20 ml/min. Se zvyšující se 

průtokovou rychlostí dochází ke zmenšení plochy pod píkem a ke zmenšení hodnot retenčních 

časů. Při nižší průtokové rychlosti je odezva ESI velmi dobrá, ale dochází k prodlužování 

hodnot retenčního času (viz obr. 51). 
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Obrázek 51 Závislost průtokové rychlosti na celkovém čase analýzy. 
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Dále byla používána teplota kolony 35°C a teplota autosapleru 4°C pro stabilizaci vzorků. 

Výsledná metoda s optimalizovanými podmínkami nám dává chromatogram 

požadovaných parametrů, s vhodným tvarem píků pro následnou integraci ploch pod píky. 

 

Optimalizovaný parametr Sloţení mobilní fáze  
% (v/v) 

Průtoková rychlost  
ml/min 

Výsledné hodnoty 75 % ACN : 25% 0,075% 
kyselina mravenčí. 

0,20 

Tabulka 13 Výsledné parametry optimalizace UPLC. Vysvětlivky: ACN - acetonitril. 
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4.2 Optimalizace podmínek pro MS detektor 

 

Jako typ ionizace v MS detektoru byla zvolena ionizace elektrosprejem (ESI)  

v pozitivním modu (tedy ESI
+
) a to jak z předchozích zkušeností, tak i pro svoji praktickou 

stránku. Byly vyzkoušeny i jiné ionizační techniky jako je ESI
-
, APCI

+
 a APCI

-
, ale nebyly 

pozorovány žádné výsledky nebo odezva byla menší než jakou poskytovala ESI
+
. Byly 

zoptimalizovány parametry vyjmenované v kapitole 3.4.3. 

 

Jako první byl laděn parametr desolvatční teplota (desolvation temperarature), jak ukazuje 

graf (obr.52) byla zvolena teplota 450°C, která jeví nejvyšší citlivost látek na tuto teplotu. 

Hodnota zdrojové teploty (source temperature) nebyla optimalizována, byla rovnou automaticky 

nastavena na teplotu 130°C, jak je doporučováno postupy pro LC-MS. 
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Obrázek 52 Optimalizace desolvatační teploty. 

 

 

Napětí vkládané na kapiláru (capillary voltage), výsledné napětí 3,50 V bylo pak později 

upraveno na 3,20 V. Důvodem bylo jiskření na kapiláře, které je způsobeno příliš vysokým 

napětím za daných podmínek tak dojde k výboji. Jiskření je nežádoucí jev pro neopakovatelnost 

ionizace, nestabilitu aj. 
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Obrázek 53 Optimalizace napětí vkládané na kapiláru. 

 

Iontové optika hmotnostního spektrometru (RF lens a extractor). Hodnota pro RF lens 

byla zvolena 1,0 V na hexapolu a hodnota extraktoru 3,0 V. 
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Obrázek 54 Optimalizace RF lens. 
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Obrázek 55 Optimalizace extraktoru. 

 

Pro tok sušícího plynu - s vyšší hodnotou stoupla ESI odezva látek. Kompromisem 

mezi touto citlivostí a spotřebou samotného sušícího plynu byl zvolen 500 l/hod, důvodem je i 

jeho vysoká cena. 
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Obrázek 56 Optimalizace průtoku dusíku. 
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Průtok plynu ve vstupním kuželu (cone gass). Nejlepší odpověď látek byla při hodnotě 

120 l/hod. 

 

 

Obrázek 57 Optimalizace cone gas. 

 
Shrnutí parametrů pro iontový zdroj ESI

+
 v modu SIM: 

 

parametr hodnota 

Capillary voltage (V) 3,20 

Extractor (V) 3,0 

RF lens (V) 1,0 

Source temperature (°C) 130 

Desolvation temperature (°C) 450 

Gas flow – desolvation (l/hod) 500 

Gas flow – cone (l/hod) 120 

Tabulka 14 Sumace výsledků optimalizace MS. 
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4.3 Opakovatelnost metody v modu SIM 

 

Po optimalizaci všech parametrů byla provedena opakovatelnost metody v modu SIM. 

Výsledky jsou vyjádřeny jako relativní směrodatná odchylka v procentech (%RSD). 

 

 Tyrosol Farnesol 

tr (min) 1,17 3,73 

tr (%RSD) 0,00 0,15 

A (%RSD) 1,96 2,01 

Cone voltage (V) 25,0 20,0 

Tabulka 15 Opakovatelnost metody - tr (retenční čas); A (plocha). 

 

Obrázek 58 Optimalizace cone voltage. 
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4.4 Sken produktových iontů (daughter scan) 

 

Byly určeny hlavní fragmenty látek. Sken slouží pro získání maximální intenzity 

produktového iontu a tím jeho specifikace analytu. V modu MS/MS, kde prekurzorový iont je 

podroben kolizní energii v kolizní cele a následně jsou zjištěny fragmenty dané molekuly. 

Spektra v modu prekurzorových iontů jsou ukázána na obrázcích 59 a 60. 

 

 

Obrázek 59 Sken produktových iontů tyrosolu a jeho interpretace. 1)zelená šipka -hlavní iont 

tyrosolu, 2)červené šipky- hlavní fragmenty. 

 
Ze základní molekuly tyrosolu [M] (Mr = 138,1) nám vznikne po ionizaci hlavní iont [M+H-

H2O]
+
 (Mr = 121,1)a ten poskytuje dále fragmenty. 
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Obrázek 60 Sken produktových iontů farnesolua jeho interpretace. 1)zelená šipka -hlavní iont 

tyrosolu, 2)červené šipky- hlavní fragmenty. 

Ze základní molekuly farnesolu [M] (Mr = 222,3) nám vznikne po ionizaci hlavní iont 

[M+H-H2O]
+
 (Mr = 205,4)a ten poskytuje dále fragmenty. 

 

Pro kvantifikaci byly následně vybrány přechody, kde je nejvyšší intenzita fragmentu : 

- pro farnesol 205,30 → 121,30 

- pro tyrosol  121,20 → 77,10 
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4.5 Sken prekurzorových iontů (parent scan) 

Tento sken nám slouží k potvrzení sledovaných molekul, resp. hlavního iontu, tedy že 

fragmenty získané ve skenu produktových iontů nebudou pocházet z jiných iontů, ale právě ze 

sledovaných. Spektra v modu prekurzorových iontů jsou ukázána na obrázcích 61 a 62. 
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Obrázek 61 Sken prekurzorových iontů k ověření hlavního iontu obecně : [M+H-H2O]
+
 tyrosolu 

(relativní Mr prekurzorového iontu tyrosolu je 121,20). 
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Obrázek 62 Sken prekurzorových iontů k ověření hlavního iontu obecně : [M+H-H2O]
+
 farnesolu 

(relativní Mr prekurzorového iontu farnesolu je 205,30). 
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Jak ukazují spektra na obr.61 a 62, sken prekurzorových iontů ověřil identitu analytů 

(resp. prekurzorových iontů vzorku). 

Tabulka 17 přibližuje nastavení analyzátoru pro jednotlivé mody, resp. nejdůležitější části 

– energií při vstupu a výstupu v kolizní cele . 

 

Analyzér MS sken MS/MS sken Sken 

produktových 

iontů 

Sken 

prekurzorových 

iontů 

Vstup (eV) 50 2 -5 3 

Kolize (eV) 2 10 10 10 

Výstup (eV) 50 2 1 1 

Tabulka 16 Nastavení analyzátoru pro jednotlivé mody. 

4.6 Optimalizace podmínek v selektivním záznamu jednoho nebo více 

reakcí MRM (SRM) 

 

V záznamu SRM skenu byly sledovány nejintenzivnější fragmenty vznikající při ionizaci. 

Bylo zjištěno, že ionizací v pozitivním modu [M+H]
+
 v ESI nám vznikají ionty jež mají obecný 

vzorec [M+H-H2O]
+
. 

 

látka Mr [M-H2O+H]
+
 

Prekurzorový iont 

fragment 

Tyrosol 138,07 121,20 91,00 

   77,10 

   93,10 

Farnesol 222,20 205,30 109,10 

   149,30 

   121,30 

Tabulka 17 Hlavní sledované ionty po ionizaci. 
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Obrázek 63 Záznam SRM standardu vzorku tyrosolu a farnesolu s jednotlivými přechody 

prekurzorových iontů. 

V dalším kroku byla zoptimalizována hodnota kolizní energie pro jednotlivé SRM 

přechody. 

 

Obrázek 64 Optimalizace kolizní energie. 
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Jako kolizní plyn byl používán Argon. Výsledná kolizní energie pro nejintenzivnější 

přechod tyrosolu je 20 V a pro farnesol 10 V. 
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Obrázek 65 Optimalizace cone voltage v modu MRM. 

Výsledkem je hodnota cone voltage 25 V pro tyrosol a 20 V pro farnesol. 

 

4.7 Validace 

 

Opakovatelnost v modu SIM je zmíněna v kapitole 4.3. 

Opakovatelnost v modu MRM přibližuje tabulka 19. 

 Tyrosol Farnesol 

tr (min) 1,16 3,65 

tr (%RSD) 0,27 0,09 

A (%RSD) 2,08 0,93 

Cone voltage (V)) 25 20 

Tabulka 18 Opakovatelnost v modu MRM. 

 Linearita  - byla proměřena řada kalibračních standarů a určena linearita metody (viz 

obr.67 a 68). Měření byly vzorky o koncentraci 10
-5

 – 5.10
-10 

mol/l. Linearita metody byla 

vyjádřena pomocí korelačního koeficientu a citlivost metody pomocí limitu detekce 

(LOD) metodou využívající poměr signálu k šumu. Kde limit detekce je trojnásobek 

tohoto poměru. Limit kvantifikace  (LOQ) je pak desetinásobkem tohoto poměru. 
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Obrázek 66 Linearita - tyrosol. 
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Obrázek 67 Linearita - farnesol.
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Z obrázků 67 a 68 je patrná lineární odezva pro oba analyty. Dále také limit detekce a 

kvantifikace (viz tabulka 19). 

 

 Tyrosol Farnesol 

Citlivost (mol/l) 5.10
-8

 10
-9

 

Korelační koeficient r 0.99936 0.99978 

LOD (nmol) 0.003 0.014 

LOQ (nmol) 0.011 0.046 

Tabulka 19 Ověření linearity (pomocí korelačního koeficientu) a citlivost metody pro jednotlivé 

analyzované látky. 
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5. Výsledky a diskuse - biologické vzorky 

 
Byla provedena kvalitativní analýza jednotlivých vzorků (č.1 - č.9). Po pozitivním nálezu 

molekuly pro níž byla vyvinuta metoda, byla tato látka kvantifikována ve vzorku. Následují 

výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy jednotlivých vzorků. Výsledky pak shrnuje tabulka 21 

na konci. 

5.1 Kvalitativní analýza biologických vzorků 

 

Vzorek č.1 

 

 

Obrázek 68 Základní sken vzorku č.1. 

 

Obrázek 69 SRM sken vzorku č.1. 
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Obrázek 70 Sken produktových iontů vzorku č.1. 

 

 

Obrázek 71 Sken prekurzorových iontů vzorku č.1. 
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Obrázek 72 Spektrum píku ze skenu prekurzorových iontů vzorku č.1. 
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Vzorek č.2 

 

 

Obrázek 73 Základní sken vzorku č.2. 

 

 

Obrázek 74 SRM vzorku č.2. 
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Obrázek 75 Sken produktových iontů vzorku č.2. 

 

Obrázek 76 Spektrum píku ze skenu produktových iontů vzorku č.2. 
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Obrázek 77 Sken prekurzorových iontů vzorku č.2. 

 

 

Obrázek 78 Spektrum ze skenu prekurzorových iontů vzorku č.2. 

Zde ve skenu prekurzorových iontů můžeme pozorovat i iont o relativní Mr = 139,4. Tento 

iont odpovídá obecně iontu [M+H]
+
, tedy pozitivně ionizované molekule tyrosolu. 
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Vzorek č.3 

 

 

Obrázek 79 Základní sken vzorku č.3. 

 

 

Obrázek 80 SRM vzorku č.3. 
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Obrázek 81 Sken produktových iontů vzorku č.3. 

 

DG

m/z
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

%

0

100

DG vz 3 b 83 (1.113) Cm (73:88) 1: Daughters of 121ES+ 
3.30e492.760

92.571

92.444

65.515

65.262

64.251

92.318

65.768

65.957
91.496

74.491
78.727

121.01893.076

120.828

120.575

119.248

103.886

121.207

121.334

138.844
173.740162.234

 

Obrázek 82 Spektrum píku ze skenu produktových iontů vzorku č.3. 
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Obrázek 83 Sken prekurzorových iontů vzorku č.3. 

 

 

Obrázek 84 Spektrum píku ze skenu prekurzorových iontů vzorku č.3. 

Zde ve skenu prekurzorových iontů můžeme pozorovat i iont o relativní Mr = 139,4. Tento 

iont odpovídá obecně iontu [M+H]
+
, tedy pozitivně ionizované molekule tyrosolu. 
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Vzorek č.4 

 

 

Obrázek 85 Základní sken vzorku č.4. 

 

 

Obrázek 86 SRM vzorku č.4. 
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Obrázek 87 Sken produktových iontů vzorku č. 4. 

 

DG

m/z
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

%

0

100
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76.514

76.388

65.515

65.388

90.674

76.893

77.020

90.421

77.273

121.018

120.638

93.076103.191

103.886

120.449

104.139

120.006

119.121

110.777

121.144

126.138
140.867

 

Obrázek 88 Spektrum píku ze skenu produktových iontů vzorku č. 4. 
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Obrázek 89 Sken prekurzorových iontů vzorku č.4. 

 

PS

m/z
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

%

0

100

PS vz 4 b  48 (1.047) Cm (41:56) 1: Parents of 121ES+ 
2.53e4121.016

120.764

120.575

105.60582.710
118.248

121.204

121.896
139.070

138.503

138.063

124.161

124.727

130.829

139.258

139.762
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144.983

 

Obrázek 90 Spektrum píku ze sken prekurzorových iontů vzorku č.4. 
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Vzorek č.5 

 

 

Obrázek 91 Základní sken vzorku č.5. 

 

 

Obrázek 92 SRM vzorku č.5. 
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Obrázek 93 Sken produktových iontů vzorku č.5. 

 

 

Obrázek 94 Sken prekurzorových iontů vzorku č.5. 
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Vzorek č.6 

 

 

Obrázek 95 Základní sken vzorku č.6. 

 

 

Obrázek 96 SRM vzorku č.6. 
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Obrázek 97 Sken produktových iontů vzorku č.6. 

 

 

Obrázek 98 Sken prekurzorových iontů vzorku č.6. 
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Vzorek č.7 

 

 

Obrázek 99 Základní sken vzorku č.7. 

 

 

Obrázek 100 SRM vzorku č.7. 
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Obrázek 101 Sken produktových iontů vzorku č.7. 

 

 

Obrázek 102 Spektrum píku ze skenu produktových iontů vzorku č.7. 
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Obrázek 103 Sken prekurzorových iontů vzorku č.7. 

 

 

Obrázek 104 Spektrum píku ze skenu prekurzorových iontů vzorku č.7. 
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Vzorek č.8 

 

 

Obrázek 105 Základní sken vzorku č.8. 

 

 

Obrázek 106 SRM vzorku č.8. 
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Obrázek 107 Sken produktových iontů vzorku č.8. 

 

 

Obrázek 108 Spektrum píku ze skenu produktových iontů vzorku č.8. 
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Obrázek 109 Sken prekurzorových iontů vzorku č.8. 

 

 

Obrázek 110 Spektrum píku ze skenu prekurzorových iontů vzorku č.8. 
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Vzorek č.9 

 

 

Obrázek 111 Základní sken vzorku č.9. 

 

 

Obrázek 112 SRM vzorku č.9. 
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Obrázek 113 Sken produktových iontů vzorku č.9. 

 

 

Obrázek 114 Spektrum píku ze skenu produktových iontů vzorku č.9. 
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Obrázek 115 Sken prekurzorových iontů vzorku č.9. 

 

 

Obrázek 116 Spektrum píku ze skenu prekurzorových iontů vzorku č.9. 

Zde ve skenu prekurzorových iontů můžeme pozorovat i iont o relativní Mr = 139,4. Tento 

iont odpovídá obecně iontu  [M+H]
+
, tedy pozitivně ionizované molekule tyrosolu. 

Většina analyzovaných vzorků biologického materiálu obsahovala molekulu tyrosolu, 

žádný pak molekulu farnesolu. Vzorek č.5 neobsahuje ani jednu sledovanou molekulu. U vzorku 

č.3 je množství tyrosolu na limitu detekce a u vzorku č.6 na limitu kvantifikace. 
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5.2 Kvantitativní analýza biologických vzorků 

 

Byly vypočteny množství tyrosolu přítomného ve vzorku. Výsledné hodnoty shrnuje 

tabulka. Byly počítány hodnoty pro tyrosol s ohledem jeho vlivu na podporu invazivního chování 

Candidy albicans.  

 

č.vzorku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tyr 

(μmol/l) 

0,20 0,31 LOD 3,88 - 0,11 0,56 0,53 2,80 

Tabulka 20 Vypočítané hodnoty množství tyrosolu ve vzorcích. 
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5.3 Vyhodnocení biologických vzorků 

Shrnutí výsledků biologických vzorků přibližuje tabulka 21. 

 

Vzorek Základní SRM Produktový (DG) Prekurzorový (PS) Nalezené 
mnoţství  

Tyr Far Tyr Far Tyr Far Tyr Far Tyr (umol/l) 

1 + N + N N N + N 0,20 

2 + N + N + N  + N 0,31 

3 + N + N + N + N LOD 

4 + N + N + N + N 3,88 

5 N N N N N N N N N 

6 + N + N N N N N LOQ 

7 + N + N + N + N 0,56 

8 + N + N + N + N 0,53 

9 + N + N + N + N 2,80 

Tabulka 21 Výsledky měření biologických vzorků  „+“- pozitivní nález;  „N“- negativní nález 
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6. Závěr 

 

1. Bylo optimalizováno složení mobilní fáze pro analýzu farnesolu a tyrosolu. Acetonitril 
byl používán jako rozpouštědlo pro přípravu zásobních roztoků těchto látek. 

 

2. Byla vybrána analytická kolona ACQUITY UPLC BEH C18 1,7 μm  2,1x100 mm a 
nalezen optimální poměr složek mobilní fáze pro separaci farnesolu a tyrosolu. 
Konkrétně směs acetonitrilu a 0,075% kyseliny mravenčí v poměru 75 : 25 isokraticky. 

 
3. Byl vybrán optimální průtok mobilní fáze 0,20 ml/min. 

 
4. Byla vybrána ionizační technika (konkrétně ionizace elektrosprejem ESI v pozitivním 

modu = ESI
+
) a prekurzorové ionty, obecného vzorce [M+H-H2O]

+
, pro MS detekci 

farnesolu a tyrosolu. 
 

5. Bylo vybráno optimální nastavení  MS detektoru pro získání nejlepší odezvy farnesolu a 
tyrosolu v modu SIM. 

 
6. Byla vyhodnocena reprodukovatelnost metody v modu SIM. Reprodukovatelnost byla 

výborná. 
 

7. Byl vybrán hlavní produktový iont pro farnesol i tyrosol a kolizní energie pro získání 
jejich fragmentů (MRM). 

 
8. Byla vyhodnocena reprodukovatelnost v modu MRM. Reprodukovatelnost v modu MRM 

byla výborná. 
 

9. Byly vyvinuty metody v modu produktových a prekurzorových iontů k potvrzení identity 
analytu. 

 
10. Byly vyhodnoceny kalibrační křivky. 

 
11. Byla vyhodnocena linearita metody a stanoven limit detekce a kvantifikace pro 

jednotlivé analyty.  
 

12. Metoda je lineární pro tyrosol i farnesol. 

 
13. Byla provedena kvalitativní analýza jednotlivých vzorků.  

 

14. Byla provedena kvantifikace biologických vorků č.1 až č.9. 
 

15. Množství tyrosolu ve vzorku č.3 se pohybuje na limitu detekce a u vzorku č.6 na limitu 
kvantifikace. Vzorek č.5 neobsahuje ani jednu sledovanou molekulu. Ostatní vzorky 
obsahují molekulu tyrosolu a žádnou molekulu farnesolu. 
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7. Seznam pouţitých zkratek 

 

zkratka Anglický název Český název 

APCI atmospheric pressure 
chemical ionization 

chemická ionizace za 
atmosférického tlaku 

API atmospheric pressure 
ionization 

ionizace za atmosférického 
tlaku 

APPI atmospheric pressure 
photoionization 

fotoionizace za atmosférického 
tlaku 

B magnetic analyzer magnetický analyzátor 

BE magnetic/electrostatic 
analyzer 

magnetický /elektrostatický 
analyzátor 

BEH bridged ethyl/siloxane silica 
hybrid 

hybribní technologie silikagelu 

a polymeru 

CE capillary electrophoresis kapilární elektroforéza 

CI chemical ionization chemická ionizace 

CZE/MS capillary zone electrophoresis 
/mass spectrometry 

kapilární zónová 
elektroforéza/hmotnostní 
spektrometrie 

DESI desorption electrospray 
ionization 

desorpce elektrosprejem 

E electrostatic analyzer elektrostatický analyzátor 

EB electrostatic /magnetic 
analyzer 

elektrostatický a magnetický 
analyzátor 

EBE electrostatic /magnetic 
/electrostatic analyzer 

kombinace E a B analyzátorů 

EI elektron ionization elektronová ionizace 

ESI electrospray ionization ionizace elektrosprejem 

FAB fast atom bombardment ionizace urychlenými atomy 

FAR farnesol farnesol 

FI field ionization ionizace polem 

FIB fast ion bombardment ionizace urychlenými ionty 

FD field desorption desorpce polem 

FLR fluorescence detector fluorescenční detektor 

FT-ICR Fourier transformation – ion 
cyclotron resonation 

iontová cyklotronová 
rezonance s Fourierovou 
transformací 

GC gas chromatography plynová chromatografie 

GC/MS gas chromatography / mass 
spectrometry 

plynová 
chromatografie/hmotnostní 
spektrometrie 

HPLC high performance liquid 
chromatogprahy 

kapalinová chromatografie 

IT ion trap iontová past 

LC liquid chromatography kapalinová chromatografie 

LC/MS liquid chromatography/mass 
spectrometry 

kapalinová 
chromatografie/hmotnostní 
spektrometrie 

LD laser desorption desorpce laserem 

LLE liquid-liquid extraction extrakce v kapalné fázi 

LIT linear ion trap lineární iontová past 

LOD limit of detection limit detekce 

LOQ limit of quantification limit kvantifikace 

MALDI matrix-assisted laser ionizace laserem za účasti 
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desorption/ionization matrice 

MS mass spectrometry hmotnostní spektrometrie 

MS/MS tandem mass spectrometry tandemová hmotnostní 
spektrometrie 

oa orthogonal acceleration orthogonální akcelerace 

PD plasma desorption desorpce plazmou 

PI photoionization fotoionizace 

Q quadrupole kvadrupólový analyzátor 

QIT quodrupole –ion trap kvadrupól-iontová past  

QqQ triple quadrupole trojitý kvadrupól 

QSM quorum sensing molecule quorum sensing látka 

R-TOF reflectron- time of flight průletový analyzátor s 
reflektronem 

SCF/MS supercritical fluid 
chromatography/mass 
spectrometry 

superkritická fluidní 
chromatografie/hmotnostní 
spektrometrie 

SFC supercritical fluid 
chromatography 

superkritická fluidní 
chromatografie 

SPE solid-phase extraction extrakce na pevné fázi 

S/N signal/noise poměr signálu k šumu 

TOF time of flight průletový analyzátor 

TSI thermospray ionization ionizace termosprejem 

TYR tyrosol tyrosol 

TUV tunable ultaviolet detector detektor ultrafialové oblasti 

UPLC (UHPLC) ultra performance liquid 
chromatography 

ultra-vysokoúčinná kapalinová 
chromatografie 

UV-VIS ultra violet – visible detector detektor ultrafialového – 
viditelného spektra 
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