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Nózev diserŤoční próce: Vývoj o volidoce noých HPLC metod pro stonovení biologicky

oktivních lótek v klinické proxi

DiserŤoční próce se zabývá ývojam o volidocí HPLC metod oplikovotelných pro klinický

ýzkum o proxi ve Výzkumné loborotoři Kliniky garontologické a metobolické (GMK) ve

Fokultní nemocnici v Hrodci Królové. V této próci byly využity některé moderní onolytické

postupy umožňující příprovu valkých sekvencí vzorků biologického moteriólu, sloužící k

urychlení seParace onolyzovoných lótek o dosohující snížení spotřeby rozpouštědlo i

analy zov aného vzor ku, otd.

Nově bylo vyvinuto o volidovóno metodo pro stonovení kyseliny 13-cis o oll-Ťrons retinové,

retinolu, olfo- o gomo-tokoferolu v lidském séru s vnitřní stondardizocí pro pocienŤy trpící

okutní promyaloidní leukémií léčené kyselinou retínovou. Joko extrokční postup byla zvolena

extrakce no tuhou Íózi a pro seporoci bylo využito ýhod monolitické stacionórnÍ fóze.

Nově bylo toká vyvinuto metodo pro sŤonovení neopterinu, kreotininu, kynureninu o

tryptofonu v lidském séru s využitím monolitíckých stocionórních Íózí. Toto metodo bylo

vyvinuto s ohledem na velké série vzorků, které je nutno zprocovot. Pro příprovu

biologického motariólu bylo sérum Pouze naředěno, daproteinovóno, centrifugovóno o

filtrovóno. Pro filtroci byly použity mikrotitroční destíčky s filtry o speciólní monifold

umožňující filtrovat 9ó vzorků v jednom kroku va velmi krótké doóě. Výhodou bylo toká

kombinoca se speciólním outosomplerem pro mikrotiŤroční dastičky, jeŽ nabízí možnost

vzorky uchovóvat v chlodu, chróněné před světlem a zokoncentrovóním. Toto metodo bylo

také částečně volidovóno pro jiné druhy biologíckého moteriólu joko jsou plodovó vodo o

exsudóŤ o bude využito pro stonovení cílových onolytů u pacientů prof. Melichara z

onkologické kliniky Fokultní nemocnice v Hrodci Królové o Fokultní nemocnice v olomouci.

Některé již zavedené metody ve Výzkumné loborotoři 6MK byly modernizovóny' Došlo k

modernizoci extrokčního postupu metody pro stonovaní retinolu o olfo-tokoferolu v lidském

séru, metodo bylo rozšířena o seporoci gomo-tokoferolu. Pro extrokci no pevnou fózi bylo



využito vnitřní stondordizoce, nósledně byl postup miníoturizovón, HPLC metodo převedena

no moderní kopolino,lý chromotogrof Prominence Lc 20 (Shimodzu) o kompletně

ravolidovóno. Metodo pro sfonovení neopterinu o kreotíninu v močí, využívanó pro velké

sekvence vzorků, byla obohocano o dolší onolyt (kynurenin), který pomóhó objosnít Procesy

týkající se oktivoce imunitního sysŤému, bylo využito výhod hybridní kolony Gemini-Twin,

jeŽ se osvědčilo pro velké séríevzorků (1 kolono/1000 onolýz filtrovoná moči). Toto metoda

bylo revolidovóno.

Všechny vyvinuté i modernizované metody umožnily rozšířit spektrum vyšetření ve

Výzkumné loboroŤoři Kliniky gerontologické a metabolické ve Fokultní nemocnici v Hrodci

Królové (FNHK) o jsou v součosná době využívóny pro klinická studie provóděné no různých

odděleních Fokultni nemocníce v Hrodci Królové o no onkologické klínice Fokultní nemocnice

v Olomouci.


