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7 Přílohy 

Příloha A: Standardy triacylglycerolů  

 
Příloha A1 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu tripalmitoleinu [M+55]+·.  Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 0,5 Da, kolizní energie činila 30,0 % a intenzita spektra 1,13 · 102 

a.u.. 

 
Příloha A2 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu tripalmitoleinu [M+55]+·. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 0,5 Da, kolizní energie činila 32,0 % a intenzita spektra 2,16 a.u.. 
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Příloha A3 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu trioleinu [M+55]+·. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 0,6 Da, kolizní energie činila  

34,0 % a intenzita spektra 4,30 · 101 a.u.. 

 
Příloha A4 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu trioleinu [M+55]+·.  Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 0,6 Da, kolizní energie činila  

35,5 % a intenzita spektra 2,55 · 10-1 a.u.. 
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Příloha A5 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu trielaidinu [M+55]+·. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 0,5 Da, kolizní energie činila  

33,0 % a intenzita spektra 6,45 · 101 a.u.. 

 
Příloha A6 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu trielaidinu [M+55]+·.  Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 0,5 Da, kolizní energie činila 34,0 % a intenzita spektra  

2,75 · 10-1 a.u.. 
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Příloha A7 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu trivaceninu [M+55]+·. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 0,6 Da, kolizní energie činila  

33,0 % a intenzita spektra 2,75 · 101 a.u.. 

 
Příloha A8 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu trivaceninu [M+55]+·. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 0,6 Da, kolizní energie činila  

34,0 % a intenzita spektra 9,49 · 10-1 a.u.. 
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Příloha A9 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu trilinoelaidinu [M+55]+·. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,3 Da, kolizní energie činila 30,0 % a intenzita 

spektra 1,26 · 102 a.u.. 

 
Příloha A10 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu trilinoelaidinu [M+55]+·. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,3 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita spektra 3,00 a.u.. 

  



     7 Přílohy 

 

70 
 

      

 
Příloha A11 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu trialfa linoleninu [M+55]+·. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,0 Da a kolizní energie činila 31,0 % a intenzita spektra  

1,15 · 101 a.u.. 

 
Příloha A12 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu trialfa linoleninu [M+55]+·.  Mobilní fází byl 100 % 

acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,0 Da, kolizní energie činila 31,0 % a intenzita spektra 

2,45 · 10-1 a.u.. 
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Příloha B: Randomizační směsi 

 
Příloha B1 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu randomizační směsi tristearinu a triundecenoinu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dvěma acyly kyselinou undecylové. Mobilní fází byl 100 % 

acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 2,0 Da, kolizní energie činila 34,0 % a intenzita spektra 

6,82 · 10-2 a.u..  

 
Příloha B2 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu randomizační směsi tristearinu a triundecenoinu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny undecylové a dva acyly kyseliny stearové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 2,1 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita spektra  

8,09 a.u..   
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Příloha B3 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a tripetroselininu [M+55]+·.  

TG obsahuje jeden acyl kyseliny petroselinové a dva acyly kyseliny stearové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 32,5 % a intenzita spektra 1,10 a.u..  

 
Příloha B4 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu randomizační směsi tristearinu a tripetroselininu 

[M+55]+·.TG obsahuje jeden acyl kyseliny petroselinové a dva acyly kyseliny stearové. Mobilní fází byl 100 % 

acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 35,5 % a intenzita spektra 

1,61 · 10-1 a.u..  
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Příloha B5 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a tripetroselininu [M+55]+·.  

TG obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny petroselinové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 32,0 % a intenzita spektra 8,09 a.u..  

 
Příloha B6 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu randomizační směsi tristearinu a tripetroselininu [M+55]+·.   

TG obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny petroselinovy. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 2,3 Da, kolizní energie činila 34,0 % a intenzita spektra  

2,71 · 10-1 a.u..  
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Příloha B7 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a tripetroselaidinu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny petroselaidinové a dva acyly kyseliny stearové. Mobilní fází byl 100 % 

acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 34,0 % a intenzita spektra 

1,69 a.u..  

 
Příloha B8 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a tripetroselaidinu [M+55]+·.  

TG obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny petroselaidinové. Mobilní fází byl 100 % 

acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,4 Da, kolizní energie činila 34,0 % a intenzita spektra 

7,40 a.u..  
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Příloha B9 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trioleinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny olejové a dva acyly kyseliny stearové.  Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 33,5 % a intenzita spektra  

9,73· 10-1 a.u..  

 
Příloha B10 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu randomizační směsi tristearinu a trioleinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny olejové a dva acyly kyseliny stearové.  Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita spektra  

3,61· 10-2 a.u..  
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Příloha B11 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trioleinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny olejové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril o průtoku 

500 µl/min, šířka izolačního okna 1,4 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita spektra 3,06 a.u..  

 
Příloha B12 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu randomizační směsi tristearinu a trioleinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny olejové.  Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 34,5 % a intenzita spektra  

7,85 · 10-1 a.u..  
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Příloha B13 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trielaidinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny elaidinové a dva acyly kyseliny stearové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,9 Da, kolizní energie činila 30,0 % a intenzita spektra  

3,29· 101 a.u..  

 
Příloha B14 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trielaidinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny elaidinové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,9 Da, kolizní energie činila 33,0 % a intenzita spektra  

2,02· 101 a.u..  
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Příloha B15 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trilinoleinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny linolové a dva acyly kyseliny stearové.   Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,9 Da, kolizní energie činila 33,5 % a intenzita spektra  

1,42· 101 a.u..  

 
Příloha B16 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trilinoleinu [M+55]+·.  TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny linolové.   Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 34,0 % a intenzita spektra  

1,22· 101 a.u..  
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Příloha B17 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trilinoelaidinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny linoelainové a dva acyly kyseliny stearové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 33,0 % a intenzita spektra 8,26 a.u..  

 
Příloha B28 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trilinoelaidinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny linoelaidové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 33,0 % a intenzita spektra  

1,09· 101 a.u..  
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Příloha B19 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trialfa linoleninu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny alfa linolenové a dva acyly kyseliny stearové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 36,0 % a intenzita spektra 3,85 a.u..  

 
Příloha B20 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trialfa linoleninu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny alfa linolenové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní energie činila 33,0 % a intenzita spektra 2,23 a.u..  
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Příloha B21 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trigama linoleninu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny gama linolenové a dva acyly kyseliny stearové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, izolační šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 34,0 % a 

intenzita spektra 3,80 a.u.. 

 
Příloha B22 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a trigama linoleninu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny gama linolenové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,9 Da, kolizní energie činila 32,0 % a intenzita 

spektra 3,81 a.u..  



     7 Přílohy 

 

82 
 

      

 
Příloha B23 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a triarachidoninu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny arachidonové a dva acyly kyseliny stearové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 33,0 % a intenzita spektra 3,45 a.u..  

 
Příloha B24 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a triarachidoninu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny arachidonové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 33,0 % a intenzita spektra 3,77 a.u..  
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Příloha B25 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a triekosapentaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny eikosapentaenové a dva acyly kyseliny stearové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 36,0 % a intenzita 

spektra 5,45 a.u..  

 
Příloha B26 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a triekosapentaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyseliny eikosapentaenové. Mobilní fází byl 100 

% acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 35, 0% a intenzita 

spektra 5,15 a.u..  
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Příloha B27 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a tridokosahexaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny dokosahexaenové a dva acyly kyseliny stearové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, i šířka izolačního okna 2,0 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita 

spektra 3,19 a.u..  

 
Příloha B28 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tristearinu a tridokosahexaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny stearové a dva acyly kyselin dokosahexaenové. Mobilní fází byl 

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 2,0 Da, kolizní energie činila 34,0 % a intenzita 

spektra 2,22 a.u..   
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Příloha B29 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a trilinoleinu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny linolové a dva acyly kyseliny petroselinové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní energie činila 33,5 % a intenzita spektra 6,26 a.u..  

 
Příloha B30 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a trilinoleinu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny petroselinové a dva acyly kyseliny linolové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní energie činila 34,0 % a intenzita spektra  

1,61· 101 a.u..  
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Příloha B31 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a trilinoelaidinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny linolelaidové a dva acyly kyseliny petroselinové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 36,0 % a intenzita 

spektra 1,03· 101 a.u..  

 
Příloha B32 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a trilinoelaidinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny petroselinové a dva acyly kyseliny linolelaidové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,5 Da, kolizní energie činila 36,0 % a intenzita 

spektra 5,20 a.u..  
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Příloha B33 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a trialfa linolenin 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny alfa linolenové a dva acyly kyseliny petroselinové. Mobilní fází byl 

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 34,5 % a intenzita 

spektra 4,23 a.u..  

 
Příloha B34 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a trialfa linolenin 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny petroselinové a dva acyly kyseliny alfa linolenové. Mobilní fází byl 

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 34,0 % a intenzita 

spektra 5,24 a.u..  
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Příloha B35 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a trigama linolenin 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny alfa linolenové a dva acyly kyseliny petroselinové. Mobilní fází byl 

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní energie činila 36,0 % a intenzita 

spektra 4,85 a.u..  

 
Příloha B36 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a trigama linolenin 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny petroselinové a dva acyly kyseliny gama linolenové.  Mobilní fází byl 

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní energie činila 36,5 % a intenzita 

spektra 2,67 a.u..  
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Příloha B37 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a triarachidoninu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny arachidonové a dva acyly kyseliny petroselinové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,5 Da, kolizní energie činila 35,5 % a intenzita 

spektra 1,69 a.u..  

 
Příloha B38 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a triarachidoninu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny petroselinové a dva acyly kyseliny arachidonové. Mobilní fází byl 

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 35,5 % a intenzita 

spektra 1,31 a.u..  
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Příloha B39 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a triekosapentaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny eikosapentaenové a dva acyly kyseliny petroselinové. Mobilní fází 

byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,4 Da, kolizní energie činila 33,5 % a 

intenzita spektra 2,12 a.u..  

 
Příloha B40 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a triekosapentaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny petroselinové a dva acyly kyseliny eikosapentaenové. Mobilní fází 

byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 34,5 % a 

intenzita spektra 1,05 · 101 a.u..  
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Příloha B41 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a tridokosahexaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny dokosahexaenové a dva acyly kyseliny petroselinové. Mobilní fází 

byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 35,5 % a 

intenzita spektra 1,82 a.u..  

 
Příloha B42 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi tripetroselininu a tridokosahexaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny petroselinové a jeden acyl kyseliny dokosahexaenové. Mobilní fází 

byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 34,5 % a 

intenzita spektra 2,65 a.u..  
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Příloha B43 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a trilinoleinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny linolové a dva acyly kyseliny vakcenové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da,  kolizní energie činila 34,0 % a intenzita spektra  

3,51 · 10-1 a.u.. 

 
Příloha B44 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a trilinoleinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny vakcenové a dva acyly kyseliny linolové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,3 Da, kolizní energie činila 33,0 % a intenzita spektra 1,06 a.u.. 
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Příloha B45 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a trilinoelaidinu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny linoelaidinové a dva acyly kyseliny vakcenové. Mobilní fází byl 100 % 

acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 38,0 % a intenzita spektra 

5,04 a.u.. 

 
Příloha B46 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a trilinoelaidinu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny vakcenové a dva acyly kyseliny linoelaidinové. Mobilní fází byl 100 % 

acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 37,0 % a intenzita spektra 

6,41 a.u.. 
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Příloha B47 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a trialfa linoleninu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny alfa linolenové a dva acyly kyseliny vaccenové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita 

spektra 1,29 a.u.. 

 
Příloha B48 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a trialfa linoleninu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny vakcenové a dva acyly kyseliny alfa linolenové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 2,0 Da a kolizní energie činila 35,0 % a intenzita 

spektra 4,11 · 10-1 a.u.. 
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Příloha B49 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a trigama linoleninu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny gama linolenové a dva acyly kyseliny vakcenové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 36,0 % a intenzita 

spektra 1,30 · 101 a.u.. 

 
Příloha B50 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a trigama linoleninu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny vakcenové a dva acyly kyseliny gama linolenové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní energie činila 36,0 % a intenzita 

spektra 3,05 a.u.. 
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Příloha B51 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a triarachidoninu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny arachidonové a dva acyly kyseliny vakcenové. Mobilní fází byl 100 % 

acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 36,0 % a intenzita spektra 

1,56 a.u.. 

 
Příloha B52 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a triarachidoninu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny vakcenové a dva acyly kyseliny arachidonové. Mobilní fází byl 100 % 

acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita spektra 

1,02 a.u.. 
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Příloha B53 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a triekosapentaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny eikosapentaenové a dva acyly kyseliny vakcenové. Mobilní fází byl 

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,5 Da, kolizní energie činila 36,5 % a intenzita 

spektra 9,50 a.u.. 

 
Příloha B54 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trivaceninu a triekosapentaenoinu 

[M+55]+·.  TG obsahuje jeden acyl kyseliny vakcenové a dva acyly kyseliny eikosapentaenové. Mobilní fází byl 

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,9 Da, kolizní energie činila 36,0 % a intenzita 

spektra 1,64 · 101 a.u.. 
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Příloha B55 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a tripalmitinu [M+55]+·.  TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny palmitové a dva acyly kyseliny olejové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 2,0 Da, kolizní energie činila 29,0 % a intenzita spektra 2,09· 101 

a.u.. 

 
Příloha B56 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu randomizační směsi trioleinu a tripalmitinu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny palmitové a dva acyly kyseliny olejové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 2,0 Da, kolizní energie činila 31,5 % a intenzita spektra 1,47· 10-1 

a.u.. 
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Příloha B57 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a tripalmitinu [M+55]+·.TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny olejové a dva acyly kyseliny palmitové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní energie činila 28,0 % a intenzita spektra 5,80 · 101 

a.u.. 

 
Příloha B58 APCI-MS/MS spektrum (PQD) aduktu randomizační směsi trioleinu a tripalmitinu [M+55]+·.TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny olejové a dva acyly kyseliny palmitové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní energie činila 31,0 % a intenzita spektra 1,51 a.u.. 
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Příloha B59 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a trialfa linoleninu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny alfa linolenové a dva acyly kyseliny olejové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,5 Da, kolizní energie činila 36,0 % a intenzita spektra 3,28 a.u.. 

 
Příloha B60 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a trialfa linoleninu [M+55]+·.  

TG obsahuje jeden acyl kyseliny olejové a dva acyly kyseliny alfa linolenové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,2 Da, kolizní energie činila 35,5 % a intenzita spektra 1,17 a.u.. 
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Příloha B61 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a trigama linoleninu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny gama linolenové a dva acyly kyseliny olejové. Mobilní fází byl 100 % 

acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita spektra 

6,13 a.u.. 

 
Příloha B62 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a trigama linoleninu [M+55]+·. 

TG obsahuje jeden acyl kyseliny olejové a dva acyly kyseliny gama linolenové. Mobilní fází byl 100 % 

acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita spektra 

4,37 a.u.. 
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Příloha B63 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a triarachidoninu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny arachidonové a dva acyly kyseliny olejové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 33,5 % a intenzita spektra  

1,28 · 101 a.u.. 

 
Příloha B64 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a triarachidoninu [M+55]+·. TG 

obsahuje jeden acyl kyseliny olejové a dva acyly kyseliny arachidonové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 34,5 % a intenzita spektra 5,52 a.u.. 

 

 



     7 Přílohy 

 

103 
 

      

 
Příloha B65 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a triekosapentaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny eikosapentaenoinové a dva acyly kyseliny olejové. Mobilní fází byl 

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 35,5 % a intenzita 

spektra 1,35 a.u.. 

 
Příloha B66 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a triekosapentaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny olejové a dva acyly kyseliny eikosapentaenoinové. Mobilní fází byl 

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,9 Da, kolizní energie činila 34,5 % a intenzita 

spektra 1,46 · 101 a.u.. 
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Příloha B67 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a tridokosahexaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny dokosahexaenovy a dva acyly kyseliny olejové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita 

spektra 2,62 a.u.. 

 
Příloha B68 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trioleinu a tridokosahexaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny olejové a dva acyly kyseliny dokosahexaenové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita 

spektra 2,64 a.u.. 

  



     7 Přílohy 

 

105 
 

      

 
Příloha B69 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trilinoleinu a trigama linoleninu 

[M+55]+·.  TG obsahuje jeden acyl kyseliny gama linolenové a dva acyly kyseliny linolové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní energie činila 34,0 % a intenzita 

spektra 4,09 a.u.. 

 

 
Příloha B70 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trilinoleinu a trigama linoleninu 

[M+55]+·.  TG obsahuje jeden acyl kyseliny linolové a dva acyly kyseliny gama linolenové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 32,5 % a intenzita 

spektra 4,04 a.u.. 
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Příloha B71 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trilinoleinu a triarachidoninu [M+55]+·.  

TG obsahuje jeden acyl kyseliny arachidonové a dva acyly kyseliny linolové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 32,5 % a intenzita spektra 9,23 a.u.. 

 
Příloha B72 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trilinoleinu a triarachidoninu [M+55]+·.  

TG obsahuje jeden acyl kyseliny linolové a dva acyly kyseliny arachidonové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril 

o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 32,0 % a intenzita spektra 8,76 a.u.. 
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Příloha B73 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trilinoleinu a triekosapentaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny eikosapentaenové a dva acyly kyseliny linolové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 2,4 Da, kolizní energie činila 32,5 % a intenzita 

spektra 4,66 a.u.. 

 
Příloha B74 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trilinoleinu a triekosapentaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny linolovéa dva acyly kyseliny eikosapentaenové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 2,0 Da, kolizní energie činila 33,0 % a intenzita 

spektra 1,14 a.u.. 
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Příloha B75 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trilinoleinu a tridokosahexaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny dokosahexaenové a dva acyly kyseliny linolové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 34,0 % a intenzita 

spektra 2,37 a.u.. 

 
Příloha B76 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trilinoleinu a tridokosahexaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny linolové a dva acyly kyseliny dokosahexaenové. Mobilní fází byl  

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 2,0 Da, kolizní energie činila 35,0 % a intenzita 

spektra 1,45 a.u.. 
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Příloha B77 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trialfa linoleninu a triarachidoninu 

[M+55]+·. TG obsahuje acyly jeden acyl kyseliny arachidoninové a dva acyly kyseliny alfa linolenové. Mobilní 

fází byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,2 Da, kolizní energie činila 33,0 % a 

intenzita spektra 1,04 · 102 a.u.. 

 
Příloha B78 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trialfa linoleninu a triarachidoninu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny alfa linolenové a dva acyly kyseliny arachidoninové. Mobilní fází byl 

100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 33,5 % a intenzita 

spektra 3,71 · 101 a.u..  
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Příloha B79 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trialfa linoleninu a triecosapentaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny eikosapentaenové a dva acyly kyseliny alfa linolenové. Mobilní fází 

byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,6 Da, kolizní energie činila 35,5 % a 

intenzita spektra 8,46 a.u.. 

 
Příloha B80 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trialfa linoleninu a triekosapentaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny alfa linolenové a dva acyly kyseliny eikosapentaenové. Mobilní fází 

byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,5 Da, kolizní energie činila 35,0 % a 

intenzita spektra 7,52 a.u.. 
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Příloha B81 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trialfa linoleninu a tridokosahexaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny dokosahexaenové a dva acyly kyseliny alfa linolenové. Mobilní fází 

byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 35,5 % a 

intenzita spektra 8,90 a.u.. 

 
Příloha B82 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trialfa linoleninu a tridokosahexaenoinu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny alfa linolenové a dva acyly kyseliny dokosahexaenové. Mobilní fází 

byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,8 Da, kolizní energie činila 34,0 % a 

intenzita spektra 4,86 a.u.. 
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Příloha B83 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trialfa linoleninu a trigama linoleninu 

[M+55]+·. Mobilní fází byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, i šířka izolačního okna 1,5 Da, kolizní 

energie činila 36,0 % a intenzita spektra 1,42 · 101 a.u.. 

 
Příloha B84 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trigama linoleninu a triarachidoninu 

[M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny arachidoninové a dva acyly kyseliny gama linolenové. Mobilní fází 

byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,0 Da, kolizní energie činila 34,0 % a 

intenzita spektra 2,32 · 101 a.u..  
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Příloha B85 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trigama linoleninu  

a triarachidoninu [M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny gama linolenové a dva acyly kyseliny 

arachidoninové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,5 Da, kolizní 

energie činila 34,0 % a intenzita spektra 7,22 · 101 a.u.. 

 
Příloha B86 APCI-MS/MS spektrum (CID) aduktu randomizační směsi trigama linoleninu a 

triekosapentaenoinu [M+55]+·. TG obsahuje jeden acyl kyseliny eikosapentaenové a dva acyly kyseliny gama 

linolenové. Mobilní fází byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní 

energie činila 36,0 % a intenzita spektra 1,14 · 101 a.u..  
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Příloha B87 Randomizační směs trigama linoleninu a triekosapentaenoinu (MS/MS CID hmotnostní 

spektrum). TG obsahuje jeden acyl kyseliny gama linolenové a dva acyly kyseliny eikosapentaenové. Mobilní 

fází byl 100 % acetonitril o průtoku 500 µl/min, šířka izolačního okna 1,7 Da, kolizní energie činila 36,0 % a 

intenzita spektra 9,10 a.u.. 

 


